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Internationella Kvinnodagen kom till 1910 på förslag av Clara Zetkin

Seko Tunnelbanan, Klubb 111, organi-
serar 1 400 arbetare inom tunnelbanan 
i Stockholm.

Fortfarande är arbetarklassen av båda kö-
nen bundna av löneslaveri och ... »
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Solidaritet Vi dödade vårt eget folk
i Srebrenica” säger Ibran Mustafic,
en bosnisk-muslimsk krigsveteran,
en av grundarna till SDA 
(Parti för Demokratisk Aktion) 
och politiker.
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Innehåll

Vi har i Riktpunkts rader genom åren all-
för ofta haft anledning att utnämna IF 
Metall till landets i särklass mest reak-
tionära fackförbund. Inte minst när det 
inför varje avtalsrörelse varit tal om det 
så kallade märket.

LO har nu tagit fram en rapport som 
bygger på enkäter och intervjuer med 
LO-förbunden och som behandlar 
2013 års avtalsrörelse. Rapporten he-
ter ”Samordningen ger skavsår” och är 
framställd av LO-kansliet.

Rapporten är mycket avslöjande och 
ger en inblick i LO:s centrala förbere-
delser inför avtalsrörelsen 2013. 

LO-ekonomerna kom fram till att lö-
neutrymmet skulle kunna vara 3,5 till 
4 procent 
( m ä r k e t ) 
som skulle 
ga ran t e r a 
en löneök-
ning utan 
att mono-
polföreta-
gens pro-
fiter skulle 
äventyras. Det framgår enligt Arbetet 
14 februari 2014 att IF Metall ansåg 
att monopolkapitalets profiter enbart 
tålde en löneökning på 0,9 procent.

Efter detta gjorde IF Metall själva 

upp med Svenskt Näringsliv om ett 
märke på 2 procent och det ursprung-
liga kravet om ett ettårsavtal hade IF 
Metall och Svenskt Näringsliv ändrat 
till ett treårigt avtal. Genom denna ma-
növer lyckades IF Metall ställa LO:s 
styrelse inför ett delikat problem. Ac-
ceptera vår roll som normerare då vi 
representerar den konkurrensutsatta 
industrin eller skapa splittring inom 
LO. I det läget spelade IF Metall på 
det ideologiska kortet när man visste 
att LO:s styrelse var och är lika ideo-
logiskt efterblivna som IF Metall med 
den enda skillnaden att övriga LO-för-
bund tycker att kryperiet inför mono-
polkapitalet måste ha någon form av 
gränser.

I LO:s enkät framgår också mycket 
tydligt att Pappers, Målarna, Bygg-
nads, Hotell och Restaurang, Trans-
port och några till menar att IF Metall 

tillsammans med Svenskt Näringsliv 
helt torpederade 2013 års avtalsrörel-
se.

Transport har gått längst i sin kritik 
och förklarat att skall det fortsätta så 
här tänker man inte vara med i den så 
kallade LO-samordningen i fortsätt-
ningen.

Även IF Metall är kritisk till inslag i 
avtalsrörelsen och då speciellt till Bygg-
nads och Elektrikerna som varslade om 
strejk samtidigt som IF Metall mottog 
instruktioner från Svenskt Näringsliv/
Teknikföretagen. Man menar att vars-
len verkade störande på IF Metalls och 
Svenskt Näringsliv/Teknikföretagens 
samtal.  Tidningen Arbetet har bett 
LO:s avtalssekreterare Torbjörn Jo-
hansson att kommentera rapporten. 

”Det är ett internt arbetsmaterial, 
ingen kommentar”, svarar han.

Lars LuNdberg

Nu är det bekräftat: IF Metall är landets 
mest reaktionära fackförbund
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ledare

8 mars
Internationella kvinnodagen kommer 
i år liksom många tidigare år att firas i 
hela världen, och det är glädjande. Ini-
tiativtagarna ville genom att lyfta fram 
behovet av en internationell kvinnodag, 
i synnerhet lyfta fram arbetarkvinnornas 
situation och mobilisera dem för föränd-
ringar i samhället som gav dem rösträtt 
och lika rättigheter, inte bara i hemmet 
utan framför allt på arbetsmarknaden.

Clara Zetkin var övertygad om att 
kvinnornas frigörelse hängde intimt 
samman med arbetarklassens frigö-
relse, och arbetarklassens frigörelse 
var inte möjlig utan kvinnans frigörelse 
från slavarbete i hemmet och på arbets-
marknaden. Och att kvinnans frigörel-
se inte var möjlig utan arbetarklassens 
frigörelse.

Utvecklingen har inte kunnat motbe-
visa hennes övertygelse. Fortfarande är 
arbetarklassen av båda könen bunden 
vid löneslaveri och utsätts för exploa-
tering. Formerna har förändrats på de 
drygt hundra år som förflutit sedan 
2:a Internationella socialistiska kvin-
nokonferensen i Köpenhamn beslu-
tade att göra den 8 mars till kampdag 
för arbetarkvinnorna. Men i praktisk 
handling är förändring-
arna för små för att kvin-
norna skulle kunna nöja 
sig med dessa.

Trots att nästan alla par-
tier från moderaterna till 
yttersta vänstern numera 
bekänner sig som feminis-
tiska partier och det har dessutom bil-
dats ett speciellt feministiskt parti, med 
en avhoppad vänsterpartist som ledare, 
står frågan om arbetarkvinnornas rät-
tigheter fortfarande och stampar på 
samma plats. Varken Rödstrumpor, Fe-
ministiskt initiativ eller andra borger-
liga kvinnorörelser har haft kraft och 
förmåga till grundläggande förändring, 
och frågan är om de egentligen har haft 
viljan. Det har snarare varit en anpass-
ning till den borgerliga individualistis-
ka ideologin där det gäller att armbåga 
sig så långt fram som möjligt.

Nu har man i mångt och mycket 
lyckats ersätta klasskampen genom 
att göra feminismen till ett mode med 
starka populistiska drag, så att alla po-
litiska krafter skall kunna fira Interna-
tionella kvinnodagen. Så har det inte 
alltid varit. 

Från början klassades den Interna-
tionella kvinnodagen som ett kommu-

nistiskt jippo för 
att splittra familjen 
och under mellan-
krigstiden förbjöds 
m a n i f e s t a t i o n e r 
på Internationella 
kvinnodagen i flera 
länder. Manifesta-
tioner och demon-
strationer som of-
tast vände sig mot 
de fascistiska hoten, 
krävde fred och 
kvinnornas rätt till 
arbete på lika vill-
kor med männen.

Länge hade kvin-
no- och barnarbete 
mest betraktats som 
en möjlighet för ka-
pitalägarna att utvidga sina profiter 
genom att efter behov dra in kvinnor 
och barn i produktionen, främst för att 
kunna pressa ned lönerna.

Den 7 mars 1980 undertecknade 
Sverige FN- deklarationen ”Konven-
tion om avskaffande av all slags diskri-
minering av kvinnor” vilken trädde i 
kraft den 3 september 1981.

Artikel 11 lyder som följer: 
1. Konventionsstaterna skall vidta 

alla lämpliga åtgärder för att avskaffa 
diskriminering av kvinnor på arbets-
marknaden för att, med jämställdheten 
mellan män och kvinnor som grund, 
säkerställa samma rättigheter särskilt

a) rätten till arbete såsom en oföryt-
terlig rätt som tillkommer alla männis-
kor;

b) rätten till samma anställningsmöj-
ligheter, inklusive användning av sam-
ma urvalskriterier vid anställning;

c) rätten till fritt val av yrke och an-
ställning, rätten till befordran, anställ-
ningstrygghet samt alla anställnings-
förmåner och tjänstevillkor, liksom 
rätten till yrkesutbildning och omskol-
ning, inklusive lärlingsutbildning, hö-
gre yrkesutbildning och återkommande 
utbildning;

d) rätten till lika lön, inklusive för-
måner, och till lika behandling vad be-
träffar arbete av lika värde liksom till 

lika behandling i fråga om arbetsvärde-
ring;

e) rätten till social trygghet, särskilt 
då det är fråga om pensionering, ar-
betslöshet, sjukdom, invaliditet och 
ålderdom samt annan arbetsoförmåga 
liksom rätten till betald semester;

f) rätten till arbetarskydd, inklusive 
skydd för fortplantningsfunktionen.

I samband med FN- deklarationen 
har internationella kvinno-
konferenser avhållits i Mex-
ico City 1975, Köpenhamn 
1980, Nairobi 1985 och 
Peking 1995, men ingen av 
konferenserna har kunnat 
lyfta frågan om jämställdhet 
som den socialistiska konfe-

rensen inspirerad av Clara Zetkin i Kö-
penhamn.

Därför att frågan om jämställdhet 
inte handlar om hur många kvinnor 
som sitter som VD eller i bolagssty-
relser i de imperialistiska företagen. 
Imperialism och kapitalism är bärare 
av klassorättvisor, utsugning och för-
nedring och för oss kommunister är 
det självklara valet att avskaffa dessa 
institutioner för att skapa ett verkligt 
demokratiskt och rättvist samhälle.

I ett samhälle utan kapitalets hege-
moni är det möjligt, men det är en illu-
sion att tro att man kan skapa jämlik-
het i ett klassamhälle. 

Vi kommunister är inte feminister, vi 
tror på en gemensam kamp oavsett kön 
och etnicitet, det är klasskampen som 
förändrar världen. Kom med du också!

8 mars är en socialistisk kampdag, så 
låt oss fira den som en sådan också.

den 7 mars 1980 undertecknade Sverige fn- de-
klarationen ”Konvention om avskaffande av all 
slags diskriminering av kvinnor” vilken trädde i 
kraft den 3 september 1981.
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InrIKeS

Tiggeriets vara eller icke vara
Under en längre tid har borgerliga poli-
tiker raljerat fram och tillbaka i frågan 
om tiggeriet. Nu har andra blandat sig 
i leken. Bo Rothstein, professor i stats-
vetenskap vid Göteborgs universitet, 
har skrivit en debattartikel i frågan som 
publicerades i GP 2013-12-28. Rothstein 
påstår att det är ett stort problem med 
att folk ger pengar till tiggare eftersom 
det befäster deras socialt utsatta posi-
tion och jämför det med prostitution där 
sexköpare ”vidmakthåller en ojämlik 
maktordning”.  Hans lösning är att istäl-
let för att förbjuda tiggeriet bör man be-
straffa de som ger pengar samtidigt som 
samhället ska lösa problemet.

Prostitution och tiggeri är ett av klass-
samhällets värsta sidor där människor 

är berövade alla former av värdighet. 
Det är inte enbart missbrukare som säl-
jer sina kroppar utan även en stor del 
tonåringar, framförallt unga pojkar, för 
att de ska ha möjlighet att köpa den 
senaste mobiltelefonen, den snyggaste 
jackan och de häftigaste skorna. Och 
kanske är det så att en del av tiggarna 
är offer för den organiserade brottslig-
heten. Men att därifrån koppla samman 
sexhandel och gangsters med allmosor 

är att gå för långt. Att ge allmosor är ett 
uttryck för empati oavsett hur missrik-
tad den kanske är och det kan man inte 
säga om sexköp av unga pojkar och 
flickor. Däremot har Rothstein rätt i att 
tiggeriet är ett samhälligt problem som 
måste lösas genom samhälliga insatser.  
Men istället för att lägga fram bra för-
slag vill han som ett första steg få bort 
de som ger allmosor vilket skulle tvinga 
tiggarna till att ta itu med sin situation i 
och med att de inte kan leva som förut. 
Med detta påstående hamnar Rothstein 
trots sina bedyranden om att det är ett 
samhälligt problem i famnen på den 
gamla nattsvarta reaktionen som all-
tid hävdar att fattigdom är något som 
emanerar ur den late och arbetsovillige 
individen. 

En annan som har gett ett tveksamt 
bidrag till debatten är Stefan Lind-
gren, författare, redaktör och forskare 
i slavistik. På internetsajten 8 dagar 
publicerade han texten med rubriken 
”Rothstein har rätt” den 30 decem-
ber 2013. Visserligen gör han ingen 
klumpig jämförelse mellan sexköp och 
allmosor utan istället lyfter han fram 
att tiggeriet är skadligt eftersom det 
skapar nya normer i samhället, från 

kollektivt ansvar till individuell välgö-
renhet. Lindgrens argumentation har 
en viss poäng men att se de få tiggarna 
som trots allt finns i Sverige som ett hot 
mot den allmänna välfärden är lite väl 
överdrivet. Samtidigt är Lindgren in-
konsekvent i och med att han tycker 
att folk istället borde donera pengar till 
någon av 90-kontoorganisationerna. 
Om något så borde han vara minst 
lika kritisk, om inte mer, till det orga-
niserade tiggeriet som säkerligen i långt 
större omfattning bidrar till ett nytt 
normativt beteende och som borde be-
kostas av staten som till exempel can-
cerforskningen.  Om man ska hårddra 
det kan man säga att utifrån Lindgrens 
argumentation slutar tiggeriet vara ett 
problem när det organiseras och har en 
direktör med en miljonlön. 

Tiggeri, fattigdom, miss-
bruk och prostitution är 
en ofrånkomlig produkt av 
klassamhället som aldrig 
kan lösas med den bästa väl-
färdsstat utan enbart däm-
pas.  Att Rothstein missar 
detta är en sak men att den 
tidigare redaktören för Gnis-
tan, Stefan Lindgren, gör det 
är synnerligen beklagligt. Is-
tället för att argumentera för 
en ny lag om tiggeri borde 
han skrivit om nödvändighe-
ten av organisering och med-
vetandegörande av de som 
lever i samhällets skuggsida 
så att de aktivt kräver att de-
ras människovärde återställs 
och att de blir en del i kam-
pen för att skapa ett sam-
hälle fritt från en människas 
exploatering av en annan. 

victOr diaz de FiLippi
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Vänsterpartiet förespråkar 
bemanningsföretag

Kommunägda Södertälje hamn ska börja 
anlita bemanningsföretag med stöd av 
Vänsterpartiet. Detta enligt tidningen 
Dagens ETC. Samtidigt befarar Transport 
att ytterligare hamnar kommer att lock-
as till detta. 

Lennart Rendik, förste vice ordföran-
de i hamnstyrelsen för Vänsterpartiet, 

anger till tidningen fjolårets förlust på 
16 miljoner kronor samt det ojämna 
flödet i hamnen som två huvudsakliga 
motiv. Vidare säger han:

– Efter att a-kassereglerna ändrades 
går det inte att deltidsstämpla i samma 
utsträckning längre, och därmed har vi 
mindre möjlighet att använda blixtare. 
Det här handlar om överlevnad för oss, 

vi måste ta in bemanningsanställda.
Patrik Hörstam, facklig representant 

för Transport på Södertälje hamn, stäl-
ler sig dock kritisk till uttalandet och 
betonar:

– Vi hade åtta blixtare inne idag, det 
fungerar utmärkt. Dessutom vill de ha 
tre bemanningsanställda här på heltid, 
då kunde de lika gärna fastanställa.

Södertälje hamn

EU förbereder strejkförbud
Europaparlamentets transportutskott 
vill genomföra begränsningar av strejk-
rätten för anställda inom spårbunden 
trafik, järnväg och spårvagnstrafik. 
Transportutskottet är det organ inom 
EU som förberett direktiven för priva-
tiseringar och avregleringar av det eu-
ropeiska järnvägsnätet, vars förödande 
konsekvenser vi nu ser i det svenska 
järnvägsnätet. Sverige har dessutom 
alltsedan EU-inträdet dessutom varit en 
av dess ivrigaste påhejare och förmodli-
gen kommit längst i frågan om privatise-
ringar och avregleringar.

Nu vill transportutskottet ha ett tillägg 
till direktivet som skall pålägga de na-
tionella politikerna att garantera en mi-
ninivå på transporter även om en strejk 
pågår. Nu har aldrig svensk arbetarrö-
relse tillgripit strejker som hotar liv och 
hälsa hos medborgarna i Sverige. Men 
nu skall det stiftas lagar som innebär en 
kränkning av de fackliga rättigheterna 
genom begränsning av strejkrätten, ef-
tersom de enskilda nationerna är skyl-

diga att inlemma EU-direktiven i den 
nationella lagstiftningen. Om man skall 
lösa det genom strejkbryteri a la ungmo-
deraterna vid busstrejken i Stockholm 
eller kanske än värre genom att införa 
former av undantagstillstånd återstår att 
se. Några moraliska hinder för arbets-
köparna att begränsa strejkrätten lär 
där inte föreligga, det har vi sett i deras 
kampanjer mot arbetarklassens fackliga 
organisationer. Och historiskt har alltid 
profiter getts företräde framför mänsk-
liga och fackliga rättigheter i dessa kret-
sar.

Även i politiska kretsar i den svenska 
riksdagen säger man sig vara mot till-
lägget i direktivet, förmodligen vill man 
inte riskera något innan EU-parlaments-
valet i maj. Men om man ser till deras 
beredvillighet att genomföra andra EU-
direktiv till punkt och pricka så är det 
inte mycket att förlita sig på.

Vi ställer frågan till Jannis Konstan-
tis, ordförande i SEKO Tunnelbanan, 
Klubb 111.

Europaparlamentets transportutskott 
vill genomföra begränsningar av strejk-
rätten för anställda inom spårbunden 
trafik, hur ser du på det?
– Det är oacceptabelt att EU vill besluta 
om inskränkningar i strejkrätten.
– Det är också konstigt att det inte finns 
någon debatt om detta och att fackför-
eningsrörelsen är så tyst. Det behövs 
protester och reaktioner mot detta.

Vad bör arbetarklassen göra?
– Arbetarklassen måste förstå att EU 
och de nationella regeringarna förbere-
der sig för stålbadet som kommer förr 
eller senare.
– De vet att arbetarklassen kommer att 
reagera mot alla nedskärningar och för-
sämringar och de inför olika lagar för 
att förhindra reaktionerna.

Kommer de nya lagarna att hjälpa 
kapitalet och dess marionetter?
– Sorgligt nog för dem, oavsett vilka la-
gar de inför, förr eller senare kommer ar-
betarklassen att förpassa kapitalisterna, 
parasiterna, till historiens papperskorg.
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”Solidaritet med Venezuela”
I lördags blixtinkallade Svensk-Kuban-
ska Föreningen till ett torgmöte i Malmö 
för solidaritet med Venezuela och den 
Bolivarianska revolutionen. Ett av parti-
erna som slöt upp var SKP.

Latinamerikanska flaggor svängde i det 
kalla vädret på Gustav Adolfs torg i 
Malmö. Trots det slöt ett 50-tal män-
niskor upp.

Victor Diaz De Filippi från Svensk-
Kubanska Föreningen sade i sitt inled-
ningstal:

– Ända sedan revolutionen inleddes 
har den så kallade demokratiska oppo-
sitionen med alla medel  och interna-
tionell hjälp försökt att vrida tillbaka 
klockan till den tid då kapitalet härs-
kade oinskränkt.

Han nämnde också att tiden innan 
Hugo Chavez var en mörk och dyster 
tid för Venezuela. 

– Under 1990-talet ökade fattigdo-
men till extrema höjder, konstitutio-
nella rättigheter suspenderades och de 
som protesterade arresterades, tortera-
des, förföljdes och försvann. Märkligt 
nog protesterade varken internationel-

la rättviseorganisationer eller de-
mokrater i Sverige och på andra 
platser, sade Victor Diaz Diaz De 
Filippi.

Jan Jönsson från Sveriges 
Kommunistiska Parti sade i sitt 
tal att SKP fördömer den vålds-
kampanj som högerkrafterna i 
Venezuela satt igång med stöd av 
imperialisterna och att partiet ut-
trycker solidaritet med den Boli-
varianska revolutionen. 

– Sveriges Kommunistiska 
Parti bekräftar sitt starka stöd 
till den nationella regeringen, 
som leds av president Nicolás 
Maduro, i försvar av suveränitet, 
självständighet och självbestäm-
mande, sade Jan Jönsson.

Även på andra orter har det 
idag hållits manifestationer och 
demonstrationer för solidaritet 
med Venezuela.

Stockholm
I samband med händelserna i 
Venezuela där en USA-stödd op-
position mot president Maduro 
försöker ta över makten ägde i 
dag demonstrationer rum för 
och mot den lagliga regeringen 
på olika platser i världen. Så 
även i Malmö och Stockholm. 
På Sergels torg i Stockholm stod 
försvararna av det progressiva 
Venezuela mot motdemonstran-
ter som skrek ut sitt hat mot 
Maduro och använde samma 
kastrullslammer som Allende-
regimens motståndare för 40 år 
sedan.

Så lät det på spanska från 
våra led:

Ni är köpta! Ni säljer ut lan-
det till USA! Maduro, slå hårt 
mot USA:s politik! No pasa-
ram! Kasta ut CNN! Ni är inte 
folket, ni är fascister! Kampen 
fortsätter!
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Fackklubb hjälper den grekiska 
arbetarklassen
Seko Tunnelbanan, Klubb 111, organise-
rar 1 400 arbetare inom tunnelbanan i 
Stockholm. De har den 18 februari beslu-
tat att intensifiera kampanjen för Grek-
lands arbetarklass.

Klubben har fram tills nu samlat in 30 
000 kronor och 29 stora flyttkartong-
er med mat, kläder och leksaker, som 

skickats till de radikala fackförening-
arna i Aten. Nu har klubbstyrelsen be-
slutat att förlänga insamlingen till sista 
april i år.

Fackordförande Jannis Konstantis 
påtalar att klubben intensifierar kam-
panjen för den grekiska arbetarklassen 
av två anledningar:

– Först var det folk som ville bidra 
med pengar och material till ar-
betarna i Grekland och vi insåg 
ett behov att diskutera resulta-
ten av attacken från kapitalet 
och dess regeringar inom EU 
med folket och hur det påverkar 
oss i Sverige, säger Jannis Kon-
stantis.

Mottagandet av kampanjen är 
relativt bra, uppger han. 

– Men det behöver förklaras 
mer. En del arbetare ser situatio-
nen så att det som pågår i Grek-
land eller i vissa andra länder 
inom EU inte angår oss i Sverige. 
Vi menar att det som pågår där 
är ett resultat av den kapitalistis-

ka krisen och snart kommer attacken 
från kapitalet att sprida sig inom hela 
EU, även Sverige.

Jannis Konstantis berättar att re-
sponsen från svensk fackföreningsrö-
relse på kampanjen varit ljummen.

– Mycket få klubbar har agerat, mest 
är det vanliga medlemmar. Internatio-
nell solidaritet är inte högst upp på 
dagordningen i många fackförbund, 
klubbar och sektioner, tyvärr. Fackför-
eningsrörelsen anser att detta händer 
långt borta och därför agerar man inte. 
Vår förhoppning är att en del ska för-
stå att detta är en illusion och därför 
kommer att stödja vår kampanj, säger 
Jannis Konstantis.

Sist men inte minst anser Seko Tun-
nelbanan, Klubb 111, att detta inte ska 
handla om välgörenhet utan om solida-
ritet och att den situation som finns i 
Grekland finns mer eller mindre i hela 
Europa och vad som händer där kom-
mer också hit. Man måste medvetande-
göra det svenska folket så att de gör sig 
beredda på kamp här också.

”Rädda psykiatrin”, krävde manifesta-
tion i Malmö
En skara på ungefär 150 personer trot-
sade snöovädret för någon vecka sedan 
för att manifestera mot att 18 vårdplat-
ser försvinner inom psykiatrin i Malmö.

– Ska pengar få gå före människors 
hälsa? Drar man ner på fler avdelningar 
riskerar vi flera fall som min vän som 
nyligen dog därför att hon inte fick 
vård, sa Zanika Izmagiq, som var en 
av talarna och en av initiativtagarna till 
manifestationen.

Hon krävde att vårdplatserna ska 
bevaras men också att det ska bli fler 
öppenvårdsplatser och att man skapar 
en mötesplats dagtid för socialt utsatta 
med aktiviteter, läkare och annan per-
sonal.

Nyligen stängdes en avdelning på 
psykakuten ner och nu vill politikerna 
i Region Skåne att ytterligare 18 vårds-
platser dras ner, vilket drabbar avdel-
ning 85.
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Möte i sekretariatet för ”INITIATIVET”

Uttalande av kommunist- och arbetarpartier för utveckling av det arbetande folkets 
kamp i samband med EU-parlamentsvalet.

Den 27 januari sammanträdde sekretari-
atet nio medlemspartier för  kommunist- 
och arbetarpartiernas ”INITIATIV” . Mö-
tets syfte var att studera och utarbeta 
europeiska frågor samt att koordinera 
verksamheten.

På mötet deltog representanter för se-
kretariatets nio partier som är Grek-
lands Kommunistiska Parti (KKE), 
Ungerns Arbetarparti, Irlands Arbe-
tarparti, Italiens Kommunistiska Parti, 
Lettlands Socialistiska Parti, Slovakiens 
Kommunistiska Parti, De spanska fol-
kens Kommunistiska Parti, Sveriges 
Kommunistiska Parti och Turkiets 
Kommunistiska Parti.

Mötet antog kommunist- och arbe-
tarpartiernas deklaration som rör arbe-
tarklassens kamp i samband med valet 
till EU-parlamentet. Deklarationen 

som även kan undertecknas av andra 
europeiska kommunist- och arbetar-
partier publiceras här nedan.

På mötet diskuterades också frågor 
som rörde andra gemensamma åtgär-
der av ”INITIATIVET” vilka kommer 
att genomföras under den kommande 
tiden. Dessa åtgärder kommer bland 
annat att inkludera fördömandet av 
antikommunismen, de kapitalistiska 
omstruktureringarna och deras konse-
kvenser som arbetarna får stå för, EU:s 
gemensamma utrikes- och försvarspoli-
tik, de imperialistiska krigen, synen på 
de så kallade Europartiernas roll samt 
åtgärderna för arbetslöshet, sjukvård, 
utbildning och jordbrukare.

I denna riktning beslutades att ”IN-
ITIATIVET ” ska anordna gemen-
samma evenemang i stora europeiska 
städer. Sekretariatet tog ställning mot 

implementeringen av en ny antikom-
munistisk lag i Georgien, ett uttalande 
emot EU:s imperialistiska intervention 
i Centralafrikanska republiken, ett ut-
talande rörande händelseutvecklingen i 
Ukraina och ett uttalande beträffande 
de nya brotten mot grekiska immigran-
ter. Dessutom framarbetades lösningar 
på tekniska frågor beträffande ”INI-
TIATIVETS” hemsida och dess tek-
niska sekretariat. Slutligen beslutades 
att anordna en affischtävling på temat 
”De europeiska folkens kamp mot den 
kapitalistiska unionen EU.”

Bryssel, den 27 januari 2014
Uttalande, deklarationen som rör 

EU-parlamentsvalet samt annan infor-
mation om ”INITIATIVET” kan läsas 
på: http://initiative-cwpe.org

Låt oss stärka kampen mot den ka-
pitalistiska exploateringen och mot EU 
för ett Europa för folken som föresprå-
kar socialism!

Arbetare, egenföretagare, hantver-
kare, småbönder, kvinnor, ungdomar 
och personer med särskilda behov. Vi, 
kommunist- och arbetarpartier som 
skriver under denna deklaration på-
kallar er uppmärksamhet med anled-
ning av valet till EU-parlamentet 2014. 
Verkligheten visar att EU, det europe-

iska imperialistiska centrat, aldrig har 
tjänat de arbetande folkens välbefin-
nande. Det har alltid varit det euro-
peiska storkapitalets redskap för att 
öka dess profiter samt säkerställa dess 
styre. Det kan inte förändras radikalt 
och det kan inte bli ”folkvänligt”. För-
väntningarna för en förändring till för-
mån för folken genom ett byte av den 
Europeiska kommissionens ordförande 
är bedrägliga.

Det ligger i folkens intresse att käm-

pa för att förändra situationen, att 
förändra styrkeförhållandena för ett 
socialistiskt Europa som kommer att 
säkerställa rätten till arbete, socialför-
säkringsrättigheter, inkomster och ar-
betarnas framtid.

Våra partier försvarar era intressen, 
arbetarklassens intressen, massorna 
och ungdomens rättigheter. Vi käm-
par mot arbetslöshet, de folkfientliga 
åtgärder som vidtas av regeringar och 
EU för att reducera löner, pensioner 
och sociala tryggheter. Mot kom-
mersialiseringen av sjukvården, ut-
bildningssektorn och välfärden. Mot 
miljöförstöringen och avskaffandet av 
demokratiska rättigheter och friheter. 
Vi kämpar mot EU som försöker vält-
ra över krisens kostnader på folken. 
Vi fördömer antikommunism, repres-
sion och begränsandet av suveräna 
rättigheter.

Våra partier stödjer:
• Arbetarnas och de arbetslösas 

kamp för stabila heltidsarbeten.
• Försvar  av folkens inkomster 

och en ökning av löner och pensioner.
• Kostnadsfri sjukvård, utbild-

ning och välfärd för allmänheten.
• Demokratiska rättigheter på 

arbetsplatserna samt arbets- och social-
försäkringsrättigheter.

• Rättigheter för gästarbetare. 
• Stöd för små och mellanstora 

bönder.
• Miljöskyddet som offras till 

förmån för storkapitalets profiter.
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• Vi fördömer den imperialistis-
ka aggressionen mot folken, de impe-
rialistiska krigen och interventionerna. 
Vi kämpar för fred och för avlägsnan-
det av samtliga militärbaser som tillhör 
USA och NATO, mot ”Partnerskapet 
för Fred”, mot EU-armén och mot del-
tagandet i krig och interventioner.

• Vi kämpar mot den fullskaliga 
offensiven som fortsätter att eskalera 
under den kapitalistiska överproduk-
tionskrisen och dess överackumula-
tion.

• Vi demonstrerar tillsammans 
med arbetarklassen och folkfronter 
som upplever den kapitalistiska krisens 
konsekvenser som i sin tur dramatiskt 
förvärrar villkoren för arbetarklassen 

och folkliga skikt. Vi stödjer folkens 
kamp från Östeuropas medlemsländer 
som får ta de smärtsamma konsekven-
serna i och med deras länders inträde i 
EU.

Vi uppmanar arbetarklassen och fol-
ken att:

• Vidareutveckla sin kamp vad 
gäller varje folkligt problem, att stärka 
sitt motstånd mot kapitalets offensiv 
och mot regeringar och partier som tjä-
nar dess intressen.

• Att stärka kampen mot EU, 
kapitalets union som angriper folkens 
rättigheter.

• Att på alla tänkbara sätt stödja 
kommunist- och arbetarpartierna som 
fördömer EU och dess strategi inför 
striden i valet till EU-parlamentet den 
25 maj 2014, att försvaga partierna 
som stödjer EU och dess politiska linje 
vilken försvarar EU:s enkelriktade väg 
för kapitalet.

• 
Detta ställningstagande kommer att 

ge kraft till folkens kamp i hela Europa 
. Arbetarna kommer att kämpa för en 
mer förmånlig position.

EU tjänar inte folket. EU tjänar mil-

jardärerna, de extremt rika, monopo-
lens intressen, koncentrationen och 
centraliseringen av kapital, och stär-
ker dess karaktär som ett imperialis-
tiskt, ekonomiskt, politiskt och militärt 
block som motsätter sig arbetarklas-
sens och folkskiktens intressen.

Det ligger i folkens intresse att mot-
arbeta manipulationerna som iscen-
sätts av EU, dess mekanismer, reger-
ingarna och partierna som stödjer den 
imperialistiska unionen.

De intygar att EU kan garantera rätt-
ten till arbete, garantera arbets- och 
socialförsäkringsrättigheter. De vill få 
folket att tro att de kan ge dem en bätt-
re levnadsstandard. Det är en ren lögn. 
Låt oss komma ihåg fakta. Antalet ar-

betslösa i EU uppgår till 30 miljoner. 
Undersysselsättningen och fattigdomen 
ökar ständigt . Ungdomens framtid 
undermineras. Det arbetande folkets 
grundläggande rättigheter avskaffas. 
Fattiga jordbrukare utplånas, egenfö-
retagare kvävs av konkurrensen från 
monopolen. Ojämlikheten och diskri-
mineringen mot kvinnor intensifieras. 
Immigranter förföljs. EU:s folkfientliga 
arsenal förstärks med nya åtgärder. 
”Stabilitetspakten”, det ”förstärkta 
ekonomiska styret” och de andra in-
strumenten som används utgör en 
smärtsam situation för folken. Den ge-
mensamma säkerhets- och försvarspo-
litiken utgör ett farligt medel för krig 
och interventioner i den imperialistiska 
aggressionens tjänst.

Drivkraften för den kapitalistiska 
sammanslutningen är de europeiska 
monopolens intressen. EU utvecklas 
konstant i reaktionär riktning på be-
kostnad av folken. Följaktligen är det 
uppenbart att varken den imperialis-
tiska unionen eller den Europeiska 
Centralbanken kan bli folkvänliga som 
europartierna påstår som stödjer EU-
strategin.

EU kan inte marknadsföras som 
”motvikt” till NATO och USA som 
flera anhängare av den giriga alliansen 
hävdar.  EU har ett nära samarbete med 
NATO och USA mot folken, medan 
den interimperialistiska konkurrensen 
intensifieras och relateras till kontrol-
len av marknaderna och fördelningen 
av plundringen.

Kommunist- och arbetarpartierna 
som har skrivit under detta uttalande 
noterar att kapitalets offensiv är enad 
och berör alla EU:s medlemsstater så-
väl som övriga europeiska kapitalis-
tiska stater som helhet. Utifrån denna 
basis är det nödvändigt att stärka kom-
munistpartiernas och folkens gemen-
samma kamp för att i sin tur utveckla 
solidaritet med arbetarnas kamp såväl i 
Europa som hela världen.

Vi betonar att det finns en annan ut-
vecklingsväg för folken. Ett annat Eu-
ropa där folkens välstånd, socialt fram-
åtskridande, demokratiska rättigheter, 
jämlikt samarbete, fred och socialism 
är möjlig genom arbetarnas kamp.

Vi tror på varje människas rätt att på 
ett suveränt sätt välja sin utvecklings-
väg. Detta inkluderar rätten att avsäga 
sig EU:s och NATO:s och varje övrig 
imperialistisk organisations beroen-
deförhållanden, för att kämpa för den 
socialistiska utvecklingsvägen. Detta är 
det verkliga svaret till det organiserade 
försöket att missleda folken. 

Detta är det folkvänliga svaret till 
den så kallade ”euroskepticismen” så-
väl som till de nationalistiska, fascistis-
ka nazistpartierna som avser att explo-
atera folkets samvetskval och problem 
för att i sin tur stärka sina krafter som 
monopoldiktaturens förtrupp. Detta är 
svaret till de reaktionära och antihis-
toriska teorierna som likställer kom-
munism med nazism, och till antikom-
munismen som sprids av dem och som 
systemet föder.

Vi uppmanar arbetarklassen och Eu-
ropas folk att svara på denna ansvars-
fyllda vädjan från kommunist- och ar-
betarpartierna.

Försvaga krafterna som stödjer EU – 
stöd kommunist- och arbetarpartierna 
genom att stärka dem.

Nej till monopolens, kapitalets och 
krigens EU!

För ett Europa för folkens välstånd, 
fred, social rättvisa, demokratiska rät-
tigheter och för socialism! 

Uttalandet kommer från Initiativet 
av kommunist- och arbetarpartier mot 
EU, där bl.a. SKP ingår. Utöver dess 30 
medlemspartier har ytterligare partier i 
Europa som står utanför Initiativet un-
dertecknat uttalandet.
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Latinamerikas modernaste hamn invig-
des måndagen den 27 januari på Kuba 
Kuba invigde måndagen den 27 januari 
hamnen i Mariel, belägen ca 45 kilome-
ter väster om Havanna. Den 2 000 meter 
långa hamnen är Latinamerikas moder-
naste och tar emot de djupgående Post-
Panamax-fartygen som utvecklats för 
den utbyggda Panama-kanalen. Hamnen 
i Mariel är utrustad med en 700 meter 
rak brygga, tillika terminal med 4 super 
Post-Panamax-kranar, allt med kapacitet 
för att ta emot 3 miljoner containrar per 
år och har 1140 eluttag för kylcontainrar. 
Utvecklingszonen kring Mariel omfattar 
466 kvadratkilometer och kommer att 
understödjas av järnvägs- motorvägs- 
och andra transportsystem för att ersät-
ta Havanna som Kubas viktigaste hamn.

 Kubas president Raoul Castro och 
Brasiliens president Dilma Rousseff in-
vigde den första delen av hamnen i Ma-
riel: ”Brasilien tror och satsar på den 
mänskliga och ekonomiska potentia-
len i Kuba och har för avsikt att bli en 
samarbetspartner av högsta rang”, sade 
Rousseff vid ceremonin. Raoul Castro 
å sin sida betonade de fördelaktiga vill-

kor som den brasilianska finansieringen 
givit och tackade Brasilien för det sam-
arbete som åstadkommit en betydande 
resurs för den kubanska ekonomin”. 
”Hamnen och containerterminalen i 
Mariel, samt den kraftfulla infrastruk-
tur som kompletterar den är ett kon-
kret exempel på den optimism och till-
försikt som kubanerna ser i socialismen 
och dess blomstrande framtid”, sade 
Castro. Vid invigningen deltog också 
Venezuelas president Nicolas Maduro, 
Bolivias Evo Morales och Haitis Michel 
Martelly liksom andra statschefer och 
representanter från Latinamerika och 
Karibien som var i Kuba med anled-
ning av det andra CELAC- toppmötet 
i Havanna.  

 [ I CELAC, ingår 33 stater från La-
tinamerika och Karibien. Den tillkom 
för att skapa en djupare gemenskap, 
integration och samarbete staterna 
emellan och för regionen, för att lösa 
de egna problemen av egen kraft och 
med egna visioner. CELAC startade på 
initiativ från Venezuelas förre president 

Hugo Chavez, för skapandet av en re-
gional kropp för ömsesidigt samarbete 
och att härför konsekvensenligt kunna 
motverka USA:s militärbaser och po-
litiska utpressare som inte respekterar 
demokrati. För att minska USA-impe-
rialismens inflytande, exploatering och 
förtryck av de latinamerikanska och 
karibiska folken är således både USA 
och Kanada uteslutna ur samarbetet. 
]   Hamnen i Mariel har byggts till en 
kostnad av 957 000 000 US- dollar och 
finansierats av både Brasiliens utveck-
lingsbank BNDES och av Kuba. Hu-
vudentreprenören av hamnen har varit 
det brasilianska företaget Odebrecht 
SA men minst 400 andra företag har 
varit delaktiga i projektet som genere-
rat 153 000 arbetstillfällen  Naturligt-
vis planerar Kuba för att zonen ska bli 
en viktig del för den framtida ökade 
exporten, för skapandet av arbetstill-
fällen, för främjande av högteknologi 
och lokal utveckling.   

kjeLL bygdéN 

Rene Gonzalez kräver frigivning av de 
fängslade kubanerna
Rene Gonzales, den ende kubanske anti-
terroristkämpen av fem som har blivit 
frisläppt, skapade den 12 februari ett 
konto på det sociala nätverket Twitter 
och krävde som första åtgärd frigivning-
en av sina kamrater som sitter fängslade 
i USA.

Rene övervakade tillsammans med 
Gerardo Hernandez, Ramon Laba-
nino, Antonio Guerrero och Fernando 
González de antikubanska gruppernas 
verksamheter på USA:s nationella ter-
ritorium.

– Jag vill prata om fallet om de fem 
kubanerna och inte på något sätt förbi-
gå att prata med den amerikanska all-
männa opinionen och fånga det ameri-
kanska folkets intresse, sade Gonzalez 
till den kubanska nyhetssajten CUBA-
DEBATE den 12 februari. 

Rene Gonzalez har varit väldigt ak-

tiv i kampanjen för frigivningen av sina 
kamrater ända sedan han kom ut ur 
fängelset och återvände till Kuba.

Kampanjen uppmanar Barack Oba-
ma att använda sina maktprivilegier 
för att verkställa frigivningen av de ku-
banska antiterrorristkämparna. 

Rene Gonzalez sade också att han 
kommer att besöka London i mars för 
att delta på ett internationellt möte. 
Syftet med detta möte är att förmå par-
lamentsledamöter från hela världen för 
att i sin tur skapa en kommission för 
frigivningen av hans kamrater. Rene 
Gonzalez uppgav också att beslutet 
kommer att sponsras av kända person-
ligheter världen över.

I det första tweetet skrev Rene Gon-
zalez bland annat: ”För att jag försva-
rade livet blev jag tvungen att avtjäna 
femton år i fängelse. Nu lider ytterliga-
re fyra män, mina bröder, fortfarande 
i fängelset.  Sätt stopp för orättvisan!” 
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Vi dödade vårt eget folk i Srebrenica
”Vi dödade vårt eget folk i Srebrenica” 
säger Ibran Mustafic, en bosnisk-mus-
limsk krigsveteran, en av grundarna till 
SDA (Parti för Demokratisk Aktion) och 
politiker i ett sensationellt uttalande 
från den 23 januari 2014. 

Minst 1 000 bosniska muslimer från Sre-
brenica dödades av sina landsmän under 
frammarschen till Tuzla i juli 1995 efter-
som det fanns listor över dem som till 
varje pris ”måste förhindras från att nå 
friheten”.

Ibran Mustafic är författare till bo-
ken ”Planerat kaos”, i vilken några av 
de brott som begicks av soldater i den 
(muslimska) armén i Bosnien och Her-
cegovina mot serberna för första gången 
erkänns och beskrivs, liksom västs per-
manenta och olagliga vapenexport till 
de bosniska muslimska separatisterna, 
både före och under kriget och vad vik-
tigt är, även under den tid då Srebrenica 
var demilitariserad zon under FN:s be-
skydd. Mustafic berättar bl.a. om mus-
limska sammandrabbningar och sedes-
löshet i området som styrts av maffian 
under den bosniske militära befälhava-
ren Naser Oric. Många bosnier flydde 
frivilligt Srebrenica 1994 på grund av 
tortyr som drabbade den del av befolk-
ningen som 1994 inte kunde betala sky-
höga priser för den humanitära hjälp 
som Oric och de lokala myndigheterna 
sålde i stället för att ge den till dem som 
behövde. 

”De som sökte frälsning genom 
Serbien lyckades komma fram till sin 
slutdestination och de som flydde mot 
Tuzla (styrt av den muslimska armén) 
förföljdes”, avslöjar Mustafic. Den för-
sta kännedomen om brott mot serber 
fick Mustafic i Tuzla när han flydde från 
Sarajevo 1992. Han skriver: ”Där visa-
de min släkting Mirsad Mustafic mig en 
lista över tillfångatagna serbiska solda-
ter som dödades på den plats som heter 
Zalazje. På listan fanns hans klasskam-
rat Branko Simic och hans bror Pero, 
den f.d. domaren Slobodan Ilic, chauf-
fören från Zvornik Mijo Rakic, sjuk-
sköterskan Rada Milanovoc” 

Annars, i striderna i och runt Srebre-
nica dödades fler än 3 200 serber och 
därifrån och från angränsande samhäl-
len. Mustafa noterar bekännelsen av 
Naser Oric, den bosnien-muslimske 
befälhavaren över Srebrenica. ”När vi 
fångade dessa (serberna) i Zalazje och 
tog dem ur fängelset började slakten. 
Jag tog tag i Slobodan Ilic och slog ho-
nom i bröstet. Han var skäggig och hå-
rig, lik ett djur. Han tittade på mig utan 

att säga ett ord. Jag tog bajonetten och 
högg honom rakt i ena ögat och vred se-
dan runt den. Han gav inte ifrån sig ett 
ljud! Sedan träffade jag honom med en 
kniv i det andra ögat. Jag kan inte för-
stå att han förblev tyst! Uppriktigt sagt, 
det var då jag blev rädd och omedelbart 
skar upp hans hals!”

Boken återger historien om när hans 
farbror Ibrahim Mustafic ”Naser (Oric) 
kom och sade åt mig att omedelbart 

göra mig klar för att åka till fängelset i 
närheten av Srebrenica. Jag klädde mig 
och åkte omedelbart iväg. När jag kom 
fram till fängelset tog de alla tillfånga-
tagna från Zalazje och jag beordrades 
att transportera dem tillbaka till Zalaz-
je. När vi kom fram till avstjälpnings-
platsen, beordrade de mig att stanna 
och parkera lastbilen. Jag klev ut och 
gick på ett lämpligt avstånd men när 
slakten började och jag såg deras vrede, 
kände jag mig sjuk och blev blek som 
ett lakan. När Zulfo (Tursunovic) strim-
lade sjuksköterskan Rada Milanovic 
bröst med en kniv och lögnaktigt fråga-
de var hennes radiostation fanns, hade 
jag inte styrka att se på längre. Jag gick 
bort ifrån avstjälpningsplatsen och kom 
till Srebrenica. När de körde iväg med 
lastbilen och jag gick hem till Potocari 
var vägen översvämmad av blod”.

Listan över ”olämpliga Bosniaker” 
var välkänd för det muslimska ledarska-
pet och Alija Izetbegovic och existensen 
av en sådan lista har bekräftats av ett 
dussintal människor. Minst tio gånger 
hörde jag den tidigare polischefen Me-
holjic nämna den, emellertid skulle jag 
inte bli förvånad om han bestämde sig 
för att förneka den, tror Mustafic, som 
sedan länge är medlem i organisations-
kommittén för händelserna i Srebrenica.

Enligt Mustafic gjordes listningen av 
maffian i Srebrenica och det politiska 

och militära ledarskapet vilken existe-
rade från 1993. ”Befälhavarna över liv 
och död i området”.

”Om jag skulle döma Oric (Naser 
Oric, notorisk mördare på fler än 3 000 
serber i Srebrenica-området, frikänd av 
ICT Internationella brottsmålstribuna-
len i Haag) skulle jag döma honom till 
20 års fängelse för de brott han begick 
mot serber; för brott begångna mot 
sina landsmän skulle jag döma honom 

till 200 000 år som kortaste straff. 
Han är den högste ansvarige för att 
Srebrenica blev den största skam-
fläcken i mänsklighetens historia. 
Det var 1993 när han flydde. Han 
rymde igen 1995.

Folkmordet i Srebrenica är en ar-
rangerad överenskommelse mellan 
det Internationella Samfundet och 
Alija Izetbegovic; mellan Izetbego-
vic och USA:s dåvarande president 
Bill Clinton”. – Ibran Mustafic

Han påpekade att det finns be-
tydande manipulationer av både 
namn och antal för offren i Sre-
brenica. ”Jag känner en far som 
förlorade sin son i Srebrenica men 

sonen finns inte och har aldrig funnits 
bland de dödade eller saknade. Det kan 
jämföras med en man som dog i Hol-
land men som sattes upp på listan över 
offren i Srebrenica.

”Många muslimska bosnier beslutade 
sig för att skriva under som varande of-
fer eftersom de inte hade någon försörj-
ning och saknade arbete så de använde 
det som en möjlighet. En annan sak är 
att Srebrenica var en demilitariserad 
zon mellan 1993 - 1995. Hur kan det 
då komma sig att vi har så många inva-
lidiserade krigsveteraner i Srebrenica?” 
frågar Mustafic. Han tror att det skulle 
vara mycket svårt att bestämma det ex-
akta antalet döda och saknade i Srebre-
nica, eftersom staden har varit utsatt 
för manipulation under så lång tid och 
marionettmästaren är Amor Masovic 
som försöker att göra en förmögenhet 
av förräderiet i Srebrenica så att han ska 
kunna leva utan bekymmer under de 
kommande 500 åren! Emellertid är det 
några andra från Izetbegovic (Alija, då 
muslimsk president i Bosnien) omgiv-
ning som sedan sommaren 1992 försö-
ker verkställa projektet att göra de bos-
niska muslimerna till permanenta och 
exklusiva krigsoffer” sade Mustafic.

grey carter, 23 jaNuari 2014
översättNiNg deN 7 Februari 2014

kjeLL bygdéN
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Stormar, Stenar och Pengar
Jag älskar Lommas stränder, Alnarp 
och händelserna runt om. Tusentals bil-
der har jag tagit där. Känner till varje 
grässtrå. Kan varje stig, från Slottet till 
kusten. Lite mystik från gamla tider lig-
ger i luften där. Speciellt på kvällarna 
eller tidiga mornar då mist eller lata 
dimbankar rör sig ovanför marken. 

Undangömd från omvärlden, mel-
lan stupen och stenar vid kusten och 
i skydd av höga buskar ligger där en 
gammal fiskeby, några fiskehyddor från 
forna tider, som har gått i arv. Ingen 
fiskar längre. Det var fler tidigare, 
nu bara fyra. En svensk konstnär, en 
svensk student och ett par svenska pen-
sionärer… Fina människor fast brukar 
de klaga på varandra då och då om nå-
gon satte en extra spik eller planka på 
sin tomt. Men det tillhör kulturen. Vad 
vet jag? Och de älskar mig med mina 
kameror. Fast ordet ”påträngande” har 
jag hört bakom riggen. Men jag måste 
ju ha mina bilder. Från ”Mona Lisas 
Kove”, som jag brukar kalla den lilla 
bukten. Och jag gjorde det på grund av 
ett porträtt av Mona Lisa som någon 
konstälskare omsorgsfullt spikade på 
grinden. Så att korna blir gladare under 
frukosten. Nu är det borta med vinden 
bokstavligt. Stormen tog det. Som den 
tog tjugo meter av kustremsan där.

För några år sedan lade någon utom-
stående några byggjärn i marken straks 
utanför den lilla byn. Förmodligen med 
tanken om att spika ihop en hydda på 
två kvadratmeter åt sig. Det stannade 

vid tanken. Och stolpinnarna glömdes 
bort gömda av det höga gräset. Av den 
påtänkta invånaren i alla fall men defi-
nitivt inte av någon som har ingenting 
där att göra. Så någon satte pådrag i 
gång, någon tryckte på någon i kom-
munen. Marken där är privat. Den 
tillhör Alnarpsuniversitetet som å sin 

sida har ingen användning av 
den lilla kustremsan och lever i 
samförstånd med de befintliga 
hyddeägarna som å sin sida bru-
kar hjälpa till med staketet eller 
ogräset där.

Och det blev pådrag, på grund 
av några styckepinnar. 

Möte efter möte, bygginspek-
tion, beräkningar, rapporter som 
skrevs. Massor av pappersarbete 
blev det. Någon som ringde till 
någon som åt sin sida ringde 
till någon som hade en vän som 
hade byggfirma. Allt det där på 
grund av några stålstick.  Som 
kunde dras ut på några minuter, 
en timma kanske…

Lastbil, kärror, maskiner, flera 
starka arbetare... Det fattades 
bara ”Svan”, kran båten.  Under 
ett par dagar ”jobbade de hårt”! 
Tid är pengar. Och de hade mas-
sor av den varan. Varför tar ni 
bort stenar runt om, frågade 

jag?
- De sa till oss att bara naturliga 

stenar får vara kvar, var det svaret!?
Jag tänkte ett par minuter först!?  

Finns det några onaturliga stenar, frå-
gade jag naivt, men fick inget svar… 
Det är sand i hela Lommabukten, alla 
stenar är importerade. Bland dem finns 
det till och med några gravstenar från 
svenska kyrko-
gårdar, fortfa-
rande i nyskick 
och med nam-
nen på. Hur 
naturliga är de? 
Tänkte jag. Jag 
har dom på bild.

Så efter några 
dagar och ef-
ter att de filmat 
varandra och 
platsen som be-
vis till Bassarna 
att jobbet är ut-
fört ordentlig, 
försvann arbe-
tarna.  Med en 
prislapp på ca 
hundra tusen 

kronor har jag hört. Ni behöver inga 
egna bilder, skrek jag efter dom, Boss 
kan se det i Sydsvenskan om några da-
gar.

– Jag skulle dra ut de j… pinnarna 
för en tusenlapp för att köpa maten, 
viskade min vän Jr till mig och suck-
ade.

Snart syntes ingenting längre. Gräset 
har täckt arbetsplatsen igen.

Men i år var det värre. Sista stormen 
var än värre. I avsaknad av stenar som 
vågbrytare, tog stormen ytterligare tju-
go meter. Fina vandrarstigar förvand-
lades till livsfarliga nästan tre meter 
höga stupa, fallgropar och dödsfällor. 
Och det var just det som var ödesdigert 
för den vandringsälskande sextioårige 
herr Ohlsson.  Han älskar att vandra 
under månsken. Men efter stormen var 
hans älskade stig inte där. Där var det 
en avgrund. Avgrund som han inte såg 
i mörker. Så han föll ner i djupet, med 
huvudet rakt i stenar.  Hans bror hit-
tade honom halvmedvetslös på morgo-
nen och tog honom till sjukhuset. Nio 
timmar på akuten, datortomografi, 
några meter tråd för att sy honom och 
det värsta, en vattensamling i hjärnan. 
Förmodligen med bestående skador. 
Allt det där på grund av avsaknad av 
stenar som togs bort från stranden. Ita-
lienare skyddar sina stränder med våg-
brytare och betong, Holländare bygger 
vallar för att skydda marken. Vi i Sve-
rige gör det enklare, vi sätter en skylt 
med ”förbjudet”. Det kostar ingenting! 

Så stenarna försvann, platsen okänd, 
pengarna försvann, platsen känd, men 
om herr Ohlssons skador försvinner, 
det ska framtiden visa.

text & biLd: iaN matt
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Dokumentärfilmen utspelar sig i Indo-
nesien, i början 1965, då militära och 
paramilitära styrkor slaktade upp till 
en miljon indoneser efter att man stör-
tat den demokratiskt valda regeringen. 
Militären stöddes av USA och leddes av 
general Suharto, som skulle komma att 
styra Indonesien i årtionden.  Många 
av bödlarna hyllas fortfarande idag 
som hjältar för att de ”räddade landet 
ifrån undergång” och militära parader 
arrangeras årligen av den paramilitära 
högermilisen Pemuda Pancasila.  Häx-
jakten som kom att bli en av de absolut 
värsta i mänsklighetens historia. Trots 
det har den fått relativt lite uppmärk-
samhet. Mycket utav dödandet samt 
förföljelserna – utfördes inte bara av 
paramilitärer utan också av lokala 
gangstrar som kom att bli välkända för 
sina tortyrmetoder. Inspirationen häm-
tade de från Hollywoodproducerade 
gangsterfilmer som de hade sett som 
barn. Anwar Congo var en av dessa 
som dödade hundratals kommunister 
med sina bara händer. Han är även 
nyckelperson i dokumentären.

I dokumentären följer vi Anwar 

Congo och de andra . Han är en äldre 
man som vid första anblicken verkar 
vara snäll och ödmjuk . Han tillrättar-
visar sina barnbarn som varit elak mot 
en anka och säger klart och tydligt med 
ett ledset ansikte ”Ser du inte att den 
lider när du ska hålla på så med den 
”?  Regissören arbetar med dem för att 
återskapa de verkliga morden på de 
sätt som de utfördes fast med gangster-
filmer-stuk.  Bödlarna älskar att titta 
på de sadistiska scenerna och berättar 
gladeligen om hur de utförde morden 
inspirerade av klassiska gangsterfilmer 
. Det var som om vi var döda, säger 
glatt den äldre Anwar Kongo, som på-
minner om glansdagarna då de slak-
tade kommunister som  legitimerades 
av regimen. Han demonstrerar på en 
bekant det enklaste sättet att strypa en 
man med en stålvajer och en träbit. Det 
är inte på riktigt utan ifrån en scen som 
är en del av filmen men det blir absurt 
när man vet hur många Anwar Congo 
och hans bödlar har utfört på riktiga 
människor för bara 40 år sedan.

I ”The Act of Killing” visas den mest 
absurda ondskan och hur man med 

hänsynslöshet kan begå det här utan 
att det får förödande konsekvenser 
samt hur hela samhället genomsyras 
av idén att bödlarna gjorde det för att 
”rädda sitt land från ekonomisk ka-
tastrof” .  Jag mådde rent ut sagt illa 
av att se den här dokumentären, men 
samtidigt vet jag hur viktigt det är att 
uppmärksamma en sådan här doku-
mentär. Framförallt för att allmänheten 
ska veta hur grov och brutal den kapi-
talistiska förintelsen var. Jag frågar mig 
varför illdåden och förföljelserna, i In-
donesien 1965, Argentina 1975, Bom-
bingarna i Kambodja, Korea, osv. ver-
kar vara så dolda? Varför läser vi inte 
något om det här i våra historieböcker? 
Jag är övertygad om att historien kom-
mer döma den kapitalistiska förintel-
sen till historiens skräpkammare och 
jag skulle vilja citera Fidel Castro nu 
som tycker jag berör ämnet väldigt bra. 

De talar om misslyckandet av so-
cialismen, men var är framgången av 
kapitalismen i Afrika, Asien och Latin-
amerika? -  Fidel Castro

maNNe N

The Act of Killing 2012

Beträffande insändaren i Piteå- Tid-
ningen den 4 februari 2014 med under-
skrifter av 

Tommy E Eriksson och Staffan Er-
iksson (M), är inte denna 100% lögn?

Vad är privat verksamhet inom vård 
och skola? De anställda producerar 
mervärde, blir utsugna, ska ge maxi-
mal vinst.

Dessutom kostar privat verksamhet 
skattebetalarna extra, eller vad värre 
är, indragning av personal försämrar 
verksamheterna.

Konkurser är vanliga exempel på 
privata gymnasieskolor, plötsligt finns 
inte dessa mer och gymnasieelever får 
inte ens betyg; skolorna existerar ej och 
inga betyg finns för ungdomarna att 
söka arbete med.

Otaliga är de vårdinrättningar som 
är rena kaoset. Inom vård och sjuk-
husen är behovet av personal stor, vad 
händer när företagen ökar utsugningen 
och vinster? Personal avskedas och 
stressituationer uppstår! Vården blir 
lidande.

Talesättet att löntagarna har arbetat 
för sina behov efter halva arbetsdagen 
då kan de gå hem och ta ledigt, men 
då blir de privata företagen snuvade på 
vinsten!

Numera får man ofta höra att vissa 
löntagare tillhör medelklassen, men 
sanningen är att alla löntagare tillhör 
arbetarklassen.

Karl Marx lära har vidareutvecklats 
i en sammanfattning DEN POLITISKA 
EKONOMINS GRUNDER. Finns den 
inte på biblioteket kan jag ordna ett 
exemplar till herrarna ovan!

Mervärdekvoten var i de högst ut-
vecklade länderna i början av 1900 ca 
150 % och på 1980-talet max. 350 % 
för att nu på 2000-talet ha ökat till ca. 
500 %!

Forskare, ingenjörer och arbetare 
har skapat den vetenskapliga tekniska 
revolutionen, därav har mervärdet 
ökat!

I dag får 
man ibland 
höra att vi 
borde dela 
på jobben 
så fler unga 
får arbete. 
I Sverige är 
ca 28 % av

u n g d o -
marna  ar-
betslösa. En 
f ö r u t s ä t t -

ning är att sänka arbetstiden till 25 
timmar per vecka.

Arbetstidssänkningen brådskar.
Många fler får jobb och kapitalis-

terna suger ut många fler på mervärde!
Och vad säger moderater och öv-

riga högerpartier, klarar kapitalismen 
av mervärdekvoten? Vad finns för lös-
ningar av överproduktionskriserna i 
världen?

Till sist: vinster i välfärden är helt 
omöjligt.

arNOLd steNmaN

All verksamhet i välfärden skall vara i samhällets ägo
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Samhället upplevs inte som rättvist
Inlägg till Kari Parmans artikel i Rikt-
punkt 1/2014: Samhället upplevs inte 
som rättvist

 Jag håller med mycket i din beskriv-
ning av det svenska samhälle men blir 
förbryllad när du kommer till slutsat-
sen att liberalismen skulle vara en filo-
sofi och ett system att sträva efter: ”In-
dividen ett mål i sig”. 

Liberalismen innebar en gång ett 
framsteg på 1800-talet, bort från feo-
dala småstater och aristokratiskt en-
välde, till näringsfrihet och forskning. 
Men drivkraften var inte ”Individen 
är ett mål i sig”. Grunden var kapita-
lismens behov att spränga begränsande 
feodallagar för industriproduktionen. 
Manufakturarbetaren och senare in-
dustriarbetaren slet för en lön. Hur det 
har slutat med nyliberalismen i vår tid 

beskriver du själv rätt väl.
Som jag ser det kan bara socialismen 

övervinna nyliberalismen. Angående 
”socialistisk kontroll” och ”frihet mot 
både höger och vänster” vill jag säga 
följande: Tänkare som sitter i Sverige 
och grubblar över den bästa av värl-
dar konstruerar gärna omständigheter 
som är bortom verkligheten. Socialis-
men i Ryssland, senare Sovjetunionen, 
utgick från ett land med analfabeter 
som dessutom var förstört av interven-
tions- och inbördeskrig och kastades 
senare tillbaka i utvecklingen genom 
ett världskrig. Socialismen i Östeuropa 
startade i länder förstörda av samma 
världskrig. Socialismen på Kuba utgick 
från revolutionära strider mot ett mor-
bit system. Skulle människorna i dessa 
stater tillsammans med kineserna efter 
den långa marschen, med vietname-

serna och koreanerna efter USA:s krig 
resa parollen ”Individen som ett mål 
i sig”? Det är ju verklighetsfrånvänt! 
De fick först och främst skapa nor-
mala levnadsomständigheter som krä-
ver uppbyggnad och planläggning som 
inte klarar sig utan kontroll. Vad vet vi 
idag om övergången från nyliberalism 
och imperialism till ett samhälle ”som 
upplevs som rättvist”? Vilket motstånd 
kommer vi att möta? Folkets kontroll 
behövs för att det som vunnits inte går 
förlorat.

Marxismen ser människan både som 
individ och samhällelig, kollektiv var-
else. Det framtida samhället byggs av 
fria människor som samverkar i ge-
mensamt arbete och skapande. Libera-
lismen kommer att hamna på museum.

barbara brädeFOrs

Det har länge varit uppenbart att när 
man tar en promenad runt Värnhem att 
många butiker lägger ned och att många 
lokaler står tomma. Speciellt om man tar 
en liten runda inne på Entré Malmö där 
snart inga butiker alls finns kvar. Men si-
tuationen ser likadan ut på Södergatan 
och Södra Förstadsgatan i absoluta cen-
trum av Malmö.

Vad har hänt? Har fastighetsägarna 
hypat hyrorna så mycket att ingen kan 
överleva på sin butik idag? Har de stora 
köpcentrumen i utkanten av staden ta-
git alla kunder från centrumhandeln? 

Och framför allt. Hur har politikerna 
kunnat missa allt som hänt i staden som 
orsakat denna butiksdöd? Och kanske, 
har de bidragit till denna situation?

Jag tror att politikerna så gärna ve-
lat se fler arbetstillfällen att de missat 
att om de underlättar för stora köp-
centrum i utkanten av staden så får 
butikerna i centrum betala priset. Man 
tycks inte från politiskt håll inse att ett 
levande centrum är en förutsättning 
för att en stad skall utvecklas och att 
människorna skall känna att de har 
en framtid i staden. Genom svårartad 

butiksdöd i centrum så förlorar män-
niskorna hoppet om en bra framtid. En 
framtid där Malmö utvecklas i en po-
sitiv anda. Att sedan fördela mångmil-
jonbelopp på miljövänliga alternativ 
eller olika integrationsprojekt blir bara 
bortkastade pengar då de ej får någon 
effekt när människorna börjar lämna 
Malmö för städer med bättre framtids-
perspektiv.

Så skärpning på politiker och fastig-
hetsägare!

jörgeN perssON För 
värNhems byaLag

Det förlorade hoppets stad

I lögnpropagandan påstår man helt 
fräckt att den Store Satan d v s krigs-
förbrytaren USA 1944-45 skulle ha varit 
positivt intresserad av FN!

Detta är lögn och förbannad dikt! 
Verkligheten var att det var presidenten 
F.D.Roosevelt (FDR) som 1944 arbeta-
de intensivt för att skapa ett FN! Men 
det passade inte USA:s krigsdårar som 
med de nya atombomberna vädrade 
morgonluft och ville precis som deras 
nazistiska kollegor nå världsherraväl-
de! Nu trodde yankee-knektarna att de 
skulle nå detta mål med de nya bom-
berna. Därför mördades FDR den 12e 
april 1945. Med mordet skulle vicepre-
sidenten Harry S. Truman träda till och 
denne nolla var välkänt kommunistha-
tare! FDR skulle aldrig ha tillåtit knek-
tarna att få tillgång till a-bomberna!

 Allt gick enligt krigsdårarnas plane-
ring. Japan atombombades den 6 och 9 
augusti, men  kapitulerade varken den 
7  eller 10  utan först när Sovjet (SU) 
hade krossat den stora Kwangtun-ar-
mén (en miljonarmé) samt befriat Kor-
ea med koreanernas hjälp i den södra 
delen!

Först när Korea var befriat kapitu-
lerade Japan villkorslöst! Anledningen 
var att med kapitulationen skulle SU 
förhindras att invadera Japan, ty det 
skulle ha betytt att kejsardömet hade 
nått vägs 
ände och 
tvingats 
att upp-
höra.

Atom-
bomban-
det av 

Japan var ett helt onödigt fascistiskt 
illdåd. Men yankees krigsdårar har 
aldrig behövt stå för sina vidriga och 
onödiga illdåd!

Ständigt ljuger yankeestaten med 
alla medel! Gamla filmer som stän-
digt “vevas” på tv tjatar om lögnen 
att atombomberna skulle ha gjort slut 
på kriget! Denna lögn är det som skall 
skydda krigsförbrytarstaten från att 
ännu en gång bli avslöjad som krigsför-
brytare! 

L.gerLe, heLsiNgbOrg

Lögnen är kapitalismens livselixir

Glöm inte att förnya din 
prenumeration på 

Riktpunkt för 2014.
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Har du något att berätta? Mejla: riktpunkt@skp.se

Nu kan du beställa det nya partiprogrammet för 

SVERIGES KOMMUNISTISKA PARTI, 

antaget på 

SKP:s 36:e kongress 2013

Ring particentralen 08 735 86 40 eller via E-post skp@skp.se

SOMMARLÄGER 2014
5 till 12 juli

NKP, SKP, DKP och KPiD

Sommarlägret är en billig semester med politisk skolning för kommunister 
och våra närmaste sympatisörer.

I år blir det i Norge vid Kristiansand, Lista Flypark.

 Platsen är utrustad med allt vad där hör till en god ferie och bra studiemöj-
ligheter.
Det är vid Norges bästa badstrand och en värld av sevärdheter och aktivi-
tetsmöjligheter.
Ur programmet, mer detaljer kommer senare:
• Teoretisk skolning
• Agitationsverkstad
• Facklig dag
• Ungdomens dag
• Fridag
• Barn/ungdomsprogram
• Film
• Kulturaftnar
• Internettillgång
Och mycket mer.
Priset i år är 1400 kronor. 
Unga upp till 15 år, 300 kr.
Anmälan snarast möjligt.
Till particentralen 08 7358640 eller Jan Jönsson 0703 454216 eller e-post 
skp@skp.se 

Ge ett bidrag till 
Kampfonden

Plusgiro 421 53 84-1

Bankgiro 636-7080
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Moderaternas förslag om att sänka bidrags-
delen av studiemedlen är ett hån gentemot 
alla landets studenter.  Studenterna har det 
tufft redan som det är att få ekonomin att 
gå runt varje månad. Allt för många stu-
denter tvingas redan nu att ta extra jobb, 
ofta på oseriösa bemanningsföretag, oftast 
på kvällstimmarna för att kunna stärka sin 
ekonomi på tid som egentligen hade be-
hövts ägnas åt studier. Studenternas eko-
nomiska situation har konstant försämrats 
sedan 2001. Utvecklingen av studentmed-
len har inte motsvarat de olika kostnadsök-
ningarna i samhället.

Moderaternas förslag om sänkt studie-
bidrag och en ökad låneandel visar tydligt 
på deras förakt gentemot arbetarklassens 
unga precis som förslaget som tidigare 
ställdes från Folkpartiet att högskolebehö-
righeten skulle avskaffas på de praktiska 
gymnasieprogrammen.  De rikas unga är 
inte de som behöver ta lån för att klara sitt 
uppehälle under studietiden. Deras föräld-
rar står för denna biten. De som behöver ta 
lån kommer i huvudsak från arbetarklas-
sen. Moderaternas förslag innebär att stu-
denterna hamnar i en större skuldfälla som 
tar längre tid att ta sig ur.

Vi kommunister arbetar för att studie-
medlen ska avskaffas. Studier ska likstäl-
las med arbete. Studier är en investering 
för samhället och ska därmed bekostas av 
samhället, genom en studielön.  

Vad som nu krävs är att studenterna tar 
kamp. Runt om i världen och framförallt 
i de krisdrabbade länderna i Europa står 
bland flera andra också studenterna på 
barrikaderna i kamp för ett bättre samhäl-
le. För en förändring krävs det en ny poli-
tik.  Denna förändring kan endast ske via 
folkets aktivitet och engagemang.

Studenternas kamp för en studielön 
måste gå hand i hand med kampen mot 
det kapitalistiska samhället, för socialism. 
I Sverige finns enorma rikedomar. Drygt 
100 personer har tillgångar motsvarande 
nästan halva Sveriges BNP. Drygt 100 per-
soner har en gemensam förmögenhet på 1 
300 miljarder. Dessa tillgångar är ständigt 
växande, trots allt prat om ekonomisk kris.  
Tillgångarna de äger är skapade av folket 
och ska därför också tillfalla folket, genom 
bland annat en studielön.
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