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Om krisen i Ukraina
Jag har stor respekt för Johan Croneman 
när han skrev på DN den 4 mars att ”SVT 
har inte haft en självständig utrikesanaly-
tiker på flera decennier”.

Så nog har de tillväxtplaner, men inte för 
Sverige... »

RiktpunKt
ArbetAre i AllA länder, förenA er!

SIDA 3»
SIDA 3SIDA 10

Foto: Hamid Aslani. De Spanienfrivilligas antifascistiska testamente  förpliktar när fascistiska rörelser träder fram i Sverige och Europa.

Kapitalismen kan inte lösa de grundläggande 
problem folket står inför. Det är ett ruttet, ut-
nyttjande system som plågar miljoner arbetare
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Innehåll

Bojkotta EU-valet!
Den 25 maj är det dags för det första av 
de fyra valen i det så kallade supervalår-
et 2014. Då är det val till EU-parlamen-
tet. Man kan reda nu förutse att någon 
trängsel vid valurnorna inte blir aktuellt. 
Valdeltagandet kommer även i år, liksom 
vid tidigare EU-val, vara lågt. Kommunis-
terna är inte bekymrade över detta, vi är 
tvärtom positiva till det. Vår linje är just 
att bojkotta EU-valet. 

Men för den sakens skull ska vi inte 
ligga hemma på sofflocket. Vi går från 
och med den 1 maj ut i en kampanj där 
budskapet är att just bojkotta EU-valet. 
Varför?

Valet till EU-parlamentet är en bluff. 
Högerpolitiken är lag i EU som inte 
något EU-parlament kan förändra. 
Parlamentet har inte den makt som de 
nationella parlamenten har, även om 
också den är starkt begränsad. EU:s 
utveckling bestäms inte i EU-parla-
mentet utan av andra instanser såsom 
ministerrådet, EU-kommissionen och 
en byråkrati starkt påverkad av arbets-
köparnas och kapitalets lobbyister. Att 
ge sin röst i EU-valet är inget annat än 
att godkänna denna sken- och bluffde-
mokrati. 

EU:s lagstadgade högerpolitik är 
den som lett fram till ökad misär för 
Europas arbetare i Grekland, Spanien, 
Italien, Portugal och flera andra län-
der. EU:s lagstadgade högerpolitik har 
lett till kraftiga inskränkningar på den 

svenska arbetsmarknadspolitiken, har 
accelererat tempot på privatisering-
arna, lett till utförsäljning av statlig 
egendom och sociala nedskärningar.  
Allt i syfte att tjäna kapitalets intres-
se, precis som tanken är med EU. Till 
följd av denna politik växer sig också 
de fascistiska krafterna starkare. Det 
finns de som sprider en illusion om att 
vi ska bekämpa fascisterna genom va-
let till EU-parlamentet. Detta alternativ 
är ologiskt, för faktum är att oavsett 
vilket EU-parlament vi har kommer de 
mörkaste krafterna fortsätta att växa 

så länge kapitalets intresse tillåts sättas 
främst. Och det gör det, oavsett om vi 
har moderater eller socialdemokrater, 
vänsterpartister eller sverigedemokra-
ter i EU-parlamentet just därför att EU-

parlamentet är en skendemokrati som 
saknar verklig beslutanderätt. EU:s 
fyra friheter för arbete, kapital, tjänster 
och varor står över allt annat.

Vad som krävs är en beslutsam 
kamp mot EU, att Sverige lämnar EU. 
Och ett första steg är att så många som 
möjligt vänder EU-spektaklet ryggen 
den 25 maj.

Från och med 1 maj går SKP ut i en 
kampanj för att öka bojkotten av valet. 
Affischer och flyblad är färdiga. I kam-
panjen är vi tydliga med det som politi-
kerna från hela den färgade skalan säl-
lan pratar om men är desto snabbare 
att genomföra – nedskärningar. Vi vill 
skära ner på EU-byråkratin och till och 
med skrota hela projektet. Till partiets 
sympatisörer som läser detta: hjälp oss 
att sprida budskapet i EU-valrörelsen 
att ett bättre Sverige och ett bättre Eu-
ropa är möjligt – utan EU.

HÅkaN JöNssON

Beställ partiets Bojkotta EU-valet affi-
scher och flygblad från particentralen.
skp@skp.se eller 08-7358640
Det finns tre olika affischer med bud-
skapen ”Sverige ut ur EU”, ”Solidaritet 
med Europas arbetare” och” Nej till 
kapitalisternas EU”, följt av budskapet 
Bojkotta EU-valet. Flygbladet samman-
fogar ovanstående tre budskap.

2           Riktpunkt nr 4 2014



ledare

Arbetande män och kvinnor i Europa
Uttalande från INITIATIVETS sekretariat angående 1:a Maj.

INITIATIVET, samlingen av kommunistis-
ka- och arbetarpartier i Europa skickar, i 
samband med 1:a Maj, varma, militanta 
hälsningar till arbetarklassen, förtrup-
pen och motorn för social utveckling, 
vars mål är avskaffandet av den kapita-
listiska utsugningen. Vi hedrar de döda 
i Chicago och alla de  stupade från vår 
klass som idag pekar vägen för mot-
ståndet mot det moderna slaveriet.  

Kapitalismen kan inte lösa de grund-
läggande problem folket står inför. 
Det är ett ruttet, utnyttjande system 
som plågar miljoner arbetare, skapar 
fattigdom, kriser och krig. Det kan 
inte humaniseras, det är inte den enda 
vägen för folket att gå. 
Alla de som efter kontra-
revolutionen 1991 sade 
att NATO och EU är ga-
ranter för global fred har 
bevisligen haft fel. Den 
dramatiska utvecklingen 
i Ukraina, det imperia-
listiska ingripandet av 
EU, USA och NATO som 
slaktar folk lär oss att om 
inte folken blir sina egna 
länders herrar så kommer 
de att blöda i kniptången 
hos den skoningslösa konkurrensen 
som bedrivs av monopolen som vill 
tjäna sin profit på det som arbetarna 
producerat. 

Arbetarna upplever nu konsekven-

serna av kapitalismens kris, en of-
fensiv mot arbetarklassens rättigheter 
som ämnar införa förutsättningar för 
att göra arbetskraften billigare och 
införa förhållanden för modernt sla-
veri för arbetarklassen och de fattigare 
folklagren. Upplösningen av kollek-
tiva arbetsöverenskommelser, osäkra 
arbeten, utflyttning av arbeten, lag-
ändringar som gjort det lättare att av-
skeda, förhållanden med hög arbets-
löshet som gör att arbetsgivare kan 
hota anställda, allt detta skapar förut-
sättningar för kapitalet att klara sig ur 
krisen. För att lyckas med sina mål har 
kapitalisterna och deras unioner så 

som EU mobiliserat antikommunism, 
ohistorisk propaganda som jämställer 
kommunismen med fascism, samt pre-
mierat fascistiska krafter.            

Arbetarna får inte bli förledda av 

kapitalisternas, EU och deras medar-
betares påståenden att kapitalistisk ut-
veckling är framgång för folken. Kapi-
talets återhämtning kommer att bygga 
på ruinerna av arbetande människors 
rättigheter. Med starka affärsgrupper 
i utveckling menas främst att de ut-
vecklas och stärks på deras arbetares 
bekostnad.

Arbetarklassen har en beprövad 
väg att gå. Den som förutsätter klass-
kamp med enighet och organstation 
på arbetsplatser och i arbetarklassens 
grannskap. Det enorma värde som 
produceras kan bli folkets egendom 
och fylla deras växande behov som 

idag kväs under EU och 
kapitalets utnyttjande. 

Vi hedrar Arbetarnas 
Första Maj, vår klass upp-
offringar och blodspillan, 
vi skickar ett militant med-
delande till 1:a Maj de-
monstrationerna över hela 
Europa, som spelar en le-
dande roll i klasskampens 
organisering, för rätten att 
varje folk ska kunna välja 
sin egen utveckling, vilka 
inkluderar rätten att av-
säga sig beroendet av EU 

och NATO. Att stärka kampen för 
socialismen och avskaffa människans 
förslavande av människan.        

Arbetarna får inte bli förledda av kapitalister-
nas, eU och deras medarbetares påståenden att 
kapitalistisk utveckling är framgång för folken. 
Kapitalets återhämtning kommer att bygga på 
ruinerna av arbetande människors rättigheter. 
Med starka affärsgrupper i utveckling menas 
främst att de utvecklas och stärks på deras arbe-
tares bekostnad.

Leve Arbetarnas Fösta Maj!
Arbetare i alla länder förena Er!

Segern över hitlernazismen högtidlighålls fredagen den 9 maj.
Låt inte historien upprepas! 

Stockholm:
Sergels torg, Stockholm kl. 18.00

Arr: Arbetsgruppen 9 maj

Malmö:
Gustav Adolfstorg , Kungslunden kl. 17.00
Arr: Sveriges Kommunistiska Parti Malmö
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InrIKeS

Så här vid första maj brukar ett tema 
återkomma, nämligen det om arbets-
tidsförkortning. Genom att studera de 
försök som genomförts i den samhälliga 
och privata produktionen av varor och 
tjänster, både nationellt och internatio-
nellt, visar det sig att reduktionen av ar-
betstiden till 6-timmars arbetsdag ska-
par en hög produktivitetsökning. Detta 
är inget nytt för den historiskt intresse-
rade som tittat närmare på varje gång en 
arbetstidssänkning har genomförts. Utö-
ver den direkta produktivitetsökningen 
finns det flera anledningar till en sådan 
reform. Det finns den historiska produk-
tivitetsökningen att ta med i beräkning 
d.v.s. hur mycket produktionen har ökat 
från den senaste arbets-
tidssänkningen, den 
höga arbetslösheten, 
deltidsarbetslösheten 
inom de kvinnodomi-
nerade yrkena, minsk-
ning av arbetsrelaterade 
skador och stress, mer 
fritid för familjen och 
barnen samt till egen 
utveckling och fler fasta 
anställningar. Men trots 
att det bevisligen är så att kapitalisten, 
arbetaren och samhället tjänar på en ar-
betstidsförkortning ser vi varje gång när 
en sådan är på väg att genomföras eller 
ens diskuteras så plockar kapitalet fram 
det tunga artilleriet i form av ekonomer, 
tankesmedjor, politiker, ja kort sagt fan 
och hans mormor för att skjuta en sådan 
reform i sank.  För varje person med ett 
uns av logiskt tänkande och som betrak-
tar de historiska och nutida rönen före-
faller ett sådant motstånd fullkomligt 
irrationellt. Men inte för en marxist.

 VAror och MerVärde
Varje vara har två sidor, dels är det 
ett ting som tillfredställer ett behov 
och dels är det ett ting som kan bytas 
ut mot en annan vara. Varje vara har 
ett bytesvärde som bestäms av dess 
bruksvärde och i varje transaktion 
byter man ett antal bruksvärden mot 
ett annat antal bruksvärden. Det som 
är gemensamt för alla dessa varor är 
att de är arbetsprodukter. Varje vara 
innehåller ett visst antal arbetstim-
mar men inte enbart de timmar som 
användes i en bestämd produktions-
gren för att skapa varan utan en viss 
del av det mänskliga arbetet i allmän-
het, en del av det som kallas den sam-
hälliga nödvändiga arbetstiden. 

”Som värden är alla varor endast 
bestämda mått på kristalliserad arbets-
tid.” Karl Marx Till kritik av den poli-
tiska ekonomin

Från början var varucirkulationens 
formel V (vara) – P (pengar) – V (vara) 
men när produktionen nått ett bestämt 
stadium blev pengar kapital och for-
meln omvandlades till P – V – P d.v.s. 
att man köper för att sälja. Tillväxten 
av det ursprungliga värdet hos kapi-
talcirkulationen kallas mervärde. Men 
var uppstår då detta mervärde, i varu-
utbytet?

”Mervärdet kan inte uppstå ur va-
rucirkulationen, ty denna känner bara 
till utbyte av ekvivalenter; det kan inte 

heller uppstå genom ett pristillägg, ty 
köparnas och säljarnas ömsesidiga för-
luster och vinster skulle jämna ut var-
andra…” Karl Marx, V I Lenin

För att skapa mervärde krävs det en 
vara vars bruksvärde är källan till vär-
de, vars förbrukning är värdeskapande. 
Denna vara är arbetet. När arbetaren 
säljer sin arbetskraft betalar inte ar-
betsköparen för det han eller hon pro-
ducerar utan för arbetarens produk-
tionsförmåga. Arbetaren slutar inte 

efter, låt oss säga, de tre timmar som 
är värdet för den lön han eller hon får 
betalt för. Arbetaren måste stanna kvar 
och producera men inte till sig själv 
utan till kapitalisten. Profiten kommer 
från skillnaden mellan den lön som ar-
betaren får och det värde som tillförts 
råmaterialet som tillfaller arbetsköpa-
ren.

från MörKer till ljUs
Genom Karl Marx avslöjande av ka-
pitalismens lagar förstår vi nu varför 
kapitalet är så motsträvigt till en ar-
betstidsförkortning. Om profiten finns 
i produktionsledet kan kapitalistens 
profit endast öka genom förlängning 

av arbetsdagen och sänkning 
av priset på varan arbetskraft. 
Sänkningen av priset kan gö-
ras på olika sätt. Det vanligaste 
är arbetsbesparande maskiner 
men också skapandet av en re-
serv av arbetslösa som i sin tur 
skapar konkurrens sinsemellan 
om de arbeten som finns kvar. 
Ett exempel är myten om att 
vi måste arbeta längre för att 
klara av välfärden. Den höjda 

pensionsålderns syfte är att pressa ner 
priset på arbetskraften och likadant är 
det med det sönderslagna socialförsäk-
ringssystemet. För kapitalisten räcker 
det inte med att tillgodogöra sig den 
totala samhälliga produktivitetsök-
ningen utan man söker med alla medel 
att förlänga arbetsdagen. Med andra 
ord, man vill äta kakan och samtidigt 
ha den kvar. 

Marx och Engels analys lyfter fram 
en viktig detalj. Kapitalistens agerande 
är inte ett resultat av amoraliskt bete-

ende utan han kan helt enkelt inte 
agera på annat vis. Den goda kapi-
talismen existerar inte och likaså inte 
den onda utan allting är en produkt 
av inre lagar som inte kan ersättas 
inom ramen för detta produktions-
sätt. Vad som krävs är en ny pro-
duktion och därmed nya produk-
tionsförhållanden som gör slut på 
människans exploatering av en an-
nan. Socialismen är inte en möjlighet 
utan en nödvändighet.

victOr Diaz De filippi

”Mervärdet kan inte uppstå ur varucirkulationen, 
ty denna känner bara till utbyte av ekvivalenter; 
det kan inte heller uppstå genom ett pristillägg, 
ty köparnas och säljarnas ömsesidiga förluster 
och vinster skulle jämna ut varandra…” 
Karl Marx, V i lenin

Hög tid för 6 timmars arbetsdag
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InrIKeS

EU-domstolen ogiltigförklarar 
datalagringsdirektivet

För snart två veckor sedan beslutade EU-
domstolen att ogiltigförklara det omta-
lade datalagringsdirektivet med hänvis-
ning till att det bryter mot de mänskliga 
rättigheterna. Direktivet lades redan 
fram för behandling i EU av bl.a. Sverige 
efter terrordådet i Mad-
rid 2004 men kritiserades 
skarpt av flera myndighe-
ter och förslaget röstades 
snabbt ned. Ett år senare 
efter terrordådet i London 
dammades förslaget av 
och genom diverse politis-
ka manövrar lyckades man 
att få igenom det. Datadi-
rektivet innebär att all telekommunika-
tion som visar var, när och till vem man 
har kontakt med ska sparas i minst sex 
månader och i högst två år. 

Ogiltigförklaringen av domen har 
lett till att tele – och internetoperatö-
rerna nu har beslutat att sluta lagra in-
formationen, något som Post- och Tele-

styrelsen i efterhand har godkänt. Vad 
som däremot är mindre positivt är de 
uttalanden som gjorts av ledande poli-
tiker och rättsväsendet. Justitieminister 
Beatrice Ask anser att tele- och inter-
netoperatörerna ska strunta i EU-dom-

stolens utslag och fortsätta att lagra, 
något som chefen för rikskriminalen 
också vill. Morgan Johansson (s), f.d. 
ledamot i Konstitutionsutskottet och 
nuvarande ordförande i Justitieutskot-
tet, kräver att Ask i strid mot svensk 
lag ska utöva ministerstyre genom att 
kräva att Post- och Telestyrelsen ska 

följa den gällande svenska lagen. 
Återigen visar Sverige att man är 

världsledande i hyckleri. Gång på gång 
kritiserar man länder runt om i världen 
för att inte respektera de mänskliga 
rättigheterna samtidigt som man själv 

har inget emot att massö-
vervaka sin egen befolkning. 
Och när väl kritik förs fram 
mot Sverige då rycker man 
på axlarna och låtsas som 
det regnar. Sveriges Kommu-
nistiska Parti har konsekvent 
tagit avstånd från övervak-
ningssamhället och arbetat 
för att lagarna ska kasseras 

när andra har slingrat sig. Det visar att 
SKP är ett parti att lita på.

victOr Diaz De filippi

”justitieminister beatrice Ask anser att tele- och 
internetoperatörerna ska strunta i eU-domsto-
lens utslag och fortsätta att lagra, något som 
chefen för rikskriminalen också vill.
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Huvudentreprenörsansvar inom 
byggsektorn
Eftersom Byggnads avtalsråd var miss-
nöjda med arbetsgivarens inställning på 
hur parterna ska få ordning på arbets-
platserna sades kollektivavtalet upp och 
fackförbundet varslade om strejk röran-
de cirka 1 400 medlemmar och cirka 40 
arbetsplatser totalt.

Bara tolv timmar innan strejkvarslade 
skulle utlösas blåstes den av, eftersom 
ledningen för Byggnadsarbetarförbun-
det och arbetsköparna i Sveriges Bygg-
industrier [BI] accepterat medlarnas 
bud. Därmed stoppade strejken som 
skulle ha kostat byggkapitalisterna 
100-200 miljoner kronor om dagen.

Uppgörelsen är en kompromiss som 
i korthet innebär att det huvudkrav 
som Byggnads drivit blir verklighet, att 
huvudentreprenören ska ha ett ansvar 
för alla firmor på arbetsplatsen.

Men huvudentreprenören slipper ta 
det ekonomiska ansvaret, så kallat so-
lidaransvar, vilket Byggnads krävt för 
att se till att alla som jobbar får ut den 

avtalade lönen.
Istället ska alla byggfirmor med 

kollektivavtal bygga upp en fond där 
drabbade arbetare kan få ut den fe-
lande lönen. Men det sker först efter 
en komplicerad, närmast byråkratisk 
procedur av förhandlingar och till sist 
genom ett avgörande i en särskild part-
sammansatt nämnd med neutral ordfö-
rande.

”Jag är oerhört stolt och glad över 
att vi idag har tagit detta historiska 
steg”, säger en nöjd Johan Lindholm, 
ordförande i Byggnads, på förbundets 
hemsida.

”Sverige behöver ett huvudentrepre-
nörsansvar och det har vi fått nu. Bygg-
nads medlemmar kan känna sig stolta, 
starka och trygga en dag som denna.”

Tidning Arbetet rapporterar om lik-
nande tongångar från motpartens Ola 
Månsson, vd för BI:

”Vi har hittat en lösning som tar an-
svar för våra medlemmar och som kan 
hjälpa oss att skapa ordning och reda. 

Om ett företag är oseriöst så finns det 
en försäkring. Det är en trygghet.”

Kompromissen som parterna köpte 
är den fond som ska byggas upp och 
som träder i kraft 1 januari 2015 och 
ur vilken sedan en partssammansatt så 
kallad OR-nämnd kan dela ut ersätt-
ning till anställda som inte får lön på 
kollektivavtalsnivå hos underentrepre-
nörer. Fonden ska solidariskt byggas 
upp av byggkapitalisterna och utdel-
ningen omgärdas av ett omfattande re-
gelverk som ännu inte är klart i detalj.

Klart är att en firma som anlitar un-
derentreprenörer ska se till att dessa 
följer reglerna om huvudentreprenörs-
ansvar. Här menar Byggnads att över 
tid kommer det att etableras ett system 
på svenska byggen som ger ordning 
och reda och där det ingår både stabila 
löner och säkrare arbetsmiljö.

gösta tOrsteNssON
NeJ till eu:s fackliga Nätverk

Kapitalets globalisering, Bemanningsfö-
retagen, Svenskt Näringsliv
Det arbetande folket i Europa förlorar 
sina landvinningar vad gäller löner och 
nödvändiga förmåner. EU tiger och sam-
tycker! Och vart tog Vanja Lundby We-
dins Europafack vägen?

Så ser det ut från näringslivets håll: 
Vårt uppdrag är att öka förståelsen för 
företagens verklighet och att verka för 
att alla företag i Sverige ska ha bästa 
möjliga villkor för att verka och växa.

Svenskt Näringsliv stöttade lettiska 
Laval, ett företag som alltså betalade 
1/10 av vad svenska arbetare tjänar 
och som inte följde skattelagar. Svenskt 
Näringsliv stöttade Laval ekonomiskt i 
den rättsliga processen mot Byggnads 
som krävde att svenska kollektivavtal 
ska följas!

De tvivelaktiga bemanningsföreta-
gen verkar snart bli ett enda monopol.

Drabbade arbetare blir allt mer med-
vetna, sanningen kommer fram allt-

mer!
Ett av företagen, Atlanco Rimec 

Group finns nu runt om i Europa, vd är 
irländaren Michael O`Shea.

Han har ledande poster i 26 företag.
Atlanco själ från arbetarna, aktie-

spekulanter får stora utdelningar och 
bolaget investerar. När arbetarna för-
söker få kontakt med företaget får de 
inga svar.

Företagets senaste offentliga års-
redovisning är från år 2004 därefter 
behöver inte företaget lämna in redo-
visning till irländska myndigheterna. 
Tidigare års redovisning visar att bola-
get växt med rasande fart. Hittills ser 
det ut som att polska och portugisiska 
arbetare drabbas värst!

Skatteverket i Sverige måste få in de 
sociala avgifterna när polacker arbetar 
i Sverige, men verket har stora pro-
blem, svensk ekonomi undermineras!

När arbetarna råkar ut för arbets-
skador finns inga pengar inbetalda till 
försäkringar.

Till detta kommer de svältlöner som 
bemanningsföretagen ger, de räcker 
inte att försörja familjerna hemma i 
Polen och här har media visat vilket 
elände de polska arbetarna lever under, 
de bor i fallfärdiga husvagnar!

Är det detta Svenskt Näringsliv me-
nar med sin hemsida och sina betalda 
helsidor i tidningar?

Brådskande:
Sverige ut ur EU!
Förbjud bemanningsföretagen!
Till Svenskt Näringsliv, lyssna på 

fackföreningarna, ta av skygglapparna!

arNOlD steNmaN skp piteÅ
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Ta ställning mot demokra-
tins dödgrävare
Dumheter att vi ska behandla SD med 
respekt, vi ska nagla fast SD, högerextre-
misterna och nazisterna för deras åsikter 
och avsikter. Det är det enda sättet att 
stoppa den bruna smittan inte att vara 
toleranta mot potentiella lägervakter.

Ingemar E L Göransson i nyhetsbrev 
för folkrörelsen nej till eu:s fackliga nät-
verk

Allt fler privata sjukvårds-
försäkringar
Mellan 2005 och 2012 har antalet pri-
vata sjukförsäkringar ökat 326 procent 
[från 177.022 till 578.000] visar färsk 
statistik från Svensk Försäkring.

Kritiker menar att de privata sjuk-
vårdsförsäkringarna skapar ett A- och 
B-lag i vården.

EU-parlamentet vägrar att 
låta sig granskas
Som enda EU-institution går EU-parla-
mentet inte med på att granskas av anti-
korruptionsorganisationen Transparency 
International.

I somras inledde Transparency Inter-
national, TI, – mest känd för att publi-
cera ett årligt korruptionsindex för värl-
dens länder, en granskning av öppenhet 
och ansvarsskyldighet i tio EU-institutio-
ner.

Alla institutioner tackade ja till TI:s 
förfrågan om att få intervjua dem som 
ser till att de interna regelverken följs 
förutom EU-parlamentet, den institution 
som anser sig vara EU:s öppnaste.

EU-intresset decimerat
Endast 150 svenska skolor ska arrangera 
skolval till EU i år. Förra gången arrang-
erade 1 500 svenska skolor sådana pa-
rallellval. Det är en decimering med nio 
tiondedelar.

Inför underkastelsen under EU:s im-
perialistiska lagstiftning hade riksdagens 
lagutskott ett betänkande om ”Överfö-
ring av väsentlig beslutanderätt till främ-
mande makt”. Det kallas i folkmun för 
landsförräderi.

EU-parlamentet får ej föreslå och be-
sluta om lagtexter. Det ankommer på 
Kommissionen, som får förslagen från 
lobbyister som får pengar från bolag 
som tjänade pengar på kolonialländer-
nas ockupation utan att kolonierna för 
det mesta fick krigsskadestånd.

Vore Sverige renhårigt så skulle Sve-
rige minst kräva för vidare deltagande 
att EU:s länder betalade ut krävda krigs-
skadestånd som till exempel Frankrike 
till Tunisien vari finns en rörelses upprät-
telse.

leNNart söDerberg

I en rapport om utvecklingen på arbets-
marknaden uppmanar EU-kommissionen 
medlemsländerna att genomföra refor-
mer för att minska de fackliga organi-
sationernas inflytande över lönebild-
ningen.

Varje år publicerar EU-kommissionens 
generaldirektorat för ekonomi och fi-
nansiella frågor en analys om utveck-
lingen på arbetsmarknaderna i unionen 
[Labour market developments in Eu-
rope]. I förra årets rapport konstaterar 
generaldirektoratet att arbetslösheten i 
EU har nått rekordnivåer och det finns 
tecken på att den blir allt mer struktu-
rell. Rapporten rekommenderar därför 
en rad ”sysselsättningsvänliga refor-
mer” på arbetsmarknaden. Exempel 
på sådana reformer är sänkt a-kassa, 
uppluckrat anställningsskydd, fler viss-
tidskontrakt, lägre pensioner och högre 
pensionsålder. 
Rapporten förordar även en sänkning 
av minimilöner i både lag och kollektiv-
avtal. Vad gäller lönebildningen i övrigt 

vill generaldirektoratet se mer statlig 
inblandning för att uppnå bland an-
nat en minskning av kollektivavtalens 
täckningsgrad och mer decentraliserade 
avtal. Allt detta skulle enligt rapporten 
resultera i en generell minskning av 
fackliga organisationernas inflytande 
över lönebildningen.
Kommissionen för också i andra doku-
ment fram tanken på att lönesänkning-
ar är ”den enda vägen” till ekonomisk 
balans.
Receptet är en konsekvens av en nylibe-
ral politisk agenda och det faktum att 
euroländerna har avhänt sig möjlighe-
ten till en självständig valuta- och pen-
ningpolitik.
När det inte går att devalvera valutan 
eller sänka räntan i tider av ekonomisk 
kris, återstår möjligheten till så kallad 
intern devalvering, dvs. att sänka lö-
nerna.

gösta tOrsteNssON

EU-kommissionen vill 
försvaga facken

Korruption, trafficking, rasism och 
diskriminering är allvarliga problem i 
Europa i dag, enligt Europarådet.

I en rapport som publicerades på 
onsdagen konstaterade den europe-
iska samarbetsorganisationen att det 
nu är den allvarligaste situationen för 
mänskliga rättigheter i Europa på två 
decennier, skriver EUobserver.

Europarådet är en mellanstatlig or-
ganisation som granskar de mänskliga 
rättigheter i de 47 länder som är med-
lemmar, däribland Ukraina och Ryss-
land. Organisationen konstaterar att 
etnisk diskriminering är ett allvarligt 
problem i 39 medlemsländer och att 
korruptionen är utbredd i 26 av med-
lemsländerna.

Ökad fattigdom och arbetslöshet i 

bland annat Grekland är en förklaring 
till ökningen av politisk extremism, 
konstaterar rapporten.

Turkiet nämns som ett annat exem-
pel där det skett en försämring av res-
pekten för de mänskliga rättigheterna. 
Fjolårets regeringskritiska protester 
möttes med våld och medier tyglas allt 
hårdare.

Europarådet: Europas vär-
sta människorättskris på 
tjugo år
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Växande korruptionspro-
blem i EU
EU-kommissionen har slagit larm om 
att korruptionen i EU:s medlemslän-
der kostar minst 1.050 miljarder euro. 
Rapporten beskriver korruptionen 
som ett växande problem, och innehål-
ler även kritik mot Sveriges korrup-
tionsbekämpning.

Däremot sägs ingenting om korrup-
tionen i EU:s egen administration.

Privatisering av järnvägen 
hela EU
Nyligen antog EU-parlamentet i en 
första omröstning stora delar av det så 
kallade ”fjärde järnvägspaketet”. Pa-
ketet har tagits fram utav EU-kommis-
sionen och har en tydlig agenda.

Järnvägspaketet innehåller sex olika 
lagförslag som enligt kommissionen 
ska ”harmonisera och liberalisera” 
den europeiska järnvägen.

På Europaportalen kan vi 
läsa:
EU-kommissionär kritiserar sänkt pen-
sionsålder i Tyskland

Tyska regeringens planer att sänka 
pensionsåldern skickar fel signaler till 
EU-länder, anser tyske EU-kommissio-
nären Gunther Oettinger.

I en intervju i tidningen Die Welt på 
måndagen kritiserar EU:s energikom-
missionär, tyske Gunther Oettinger, 
koalitionsregeringen.

Enligt en uppgörelse mellan Angela 
Merkels kristdemokratiska CDU och 
socialdemokraterna ska tyskar som ar-
betat sedan de var 18 framöver kunna 
gå i pension vid 63 års ålder.

Oettinger, som själv tillhör CDU, 
anser att pensionsåldern borde höjas 
till 70 år i stället för att sänkas och 
anser att sänkt pensionsålder skickar 
fel signal till länder som Grekland som 
bland annat höjt pensionsåldern för 
att få nödlån från EU och IMF.

Den lagliga pensionsåldern i Tysk-
land är 67 år. Den höjdes från 65 år av 
den före detta förbundskanslern, soci-
aldemokraten Gerhard Schröder.

EU-kommissionen kollar 
Frankrike
I januari år presenterade president 
Francois Hollande en serie reformer 
som gick ut på att till hösten kraftigt 
minska arbetsgivareavgifterna. Det ska 
finansieras med stora nedskärningar i 
det sociala skyddsnätet. EU-kommissi-
onen följer nu noga om de löftena för-
vandlas till handling eller inte.

”Från 22 februari till den 9 april 
fortsatte de beväpnade pro-fascistiska 
militanterna sin illegala närvaro och 
belägring av kontoret för Ukrainas 
KP:s Centralkommitté. I inkräktarnas 
försök att svärta ned kommunisterna 
letade de efter kriminell information 
och gick igenom officiella dokument.        

Dessutom använde de UKP:s Cen-
tralkommittés byggnad för en s.k. 
”renings-kommitté” där listor över 
dissidenter och oönskade i den nya 
ukrainska regeringen sammanställdes 
såväl som för inrymmande av de så 
kallade ”revolutionärerna”. 

De lagliga myndigheterna stod makt-
lösa att göra någonting och att evaku-
era lokalen eftersom det inte var ett 
politiskt beslut taget av de ukrainska 
myndigheterna. Under tiden, i sitt fort-
satta handlande att hetsa upp stäm-
ningen använde den rådande ukrainska 
regeringen pro-fascistiska och neo-
nazistiska krafter för att sätta press 
på Ukrainas Parlament, motspänstiga 
företagare och oppositionella politiska 
krafter, etc. 

I de sociala nätverken fortsätter den 
anti-kommunistiska hysterin: där finns 
röster för att förbjuda de Ukrainska 
kommunisterna, att straffa vänster-po-
litiska krafter, att utradera vänsterkraf-
ternas ideologi, etc. 

I sitt önskemål att än mer skada 
Ukrainas Kommunistiska Parti, brän-
de neo-nazisterna i natt ned Kommu-
nistiska Partiets huvudbyggnad efter 

att tidigare noggrant ha plundrat den. 
Som resultat är den nästan helt för-
störd: ”Revolutionärerna” lät sig inte 
hindras av det faktum att intilliggan-
de byggnader inrymmer bostäder, en 
bank, ett hotell som ju också kunde ha 
drabbats av elden.”

Det är tydligt hur ”europeiska vär-
deringar” genom EU har gått hand i 
hand med USA och de fascistiska kraf-
terna för att göra statskupp i Ukraina. 
Allt i enlighet med en lång process som 
vuxit fram från tidigt 1900-tal för att 
realisera monopolkapitalisternas - im-
perialisternas dröm om maktherraväl-
de över Ryssland och dess rikedomar. 
Deras väg dit går genom att splittra det 
ukrainska folket. 

I Tyskland på 1930-talet eller var 
fascisterna än tog/tagit makten, har de 
gjort vad som nu görs i Ukraina, näm-
ligen att som första insats gå hårt åt 
det Kommunistiska Partiet, dess med-
lemmar och sympatisörer. Antikommu-
nismen från vilket håll den än förs/ut-
talas är i grund och botten fascism, vad 
den än väljer att kalla sig, Den finns 
där för att få bort motståndet till den 
antifolkliga politik som genomförs av 
upphovsmännen till fascismen/nazis-
men: de kapitalistiska monopolen. Inte 
minst genom deras sammanslutning i 
EU.  

kJell bygDéN 

Ny information från Ukraina april 2014

Ungerns arbetarparti, tidigare Ungerns 
kommunistiska arbetarparti, gick fram 
i parlamentsvalet den 6 april. Partiet 
tvingades efter införandet att de anti-
kommunistiska lagarna förra året att 
stryka ”kommunistiska” ur sitt namn. 
Detta har dock inte påverkat valresul-
tatet.

Partiet gjorde sitt bästa resultat på 
flera år; i valet 2006 fick man drygt 16 
000 röster, i valet 2010 gick man kraf-
tigt ner och nådde endast 5 700 röster. 
I valet 6 april fick partiet 27 600 rös-
ter. Partiet slår i ett uttalande fast att 
man är nöjd med resultatet med tanke 
på att partiet nekats tillträde till de of-
fentliga media och att den antikommu-
nistiska propagandan i landet är stark. 
Man slår fast att valresultatet är en bra 
grund för fortsatt motståndet mot ka-
pitalismen.

Kapitalismen i Ungern medför stän-
digt stigande klassklyftor och samtidigt 
har de senaste åren 400 000 ungrare 
tvingats att söka jobb i andra länder 
till följd av arbetslöshet och fattigdom.

Valresultatet i övrigt bjöd på det 
näst sämsta deltagandet sedan 1990, 
endast 61 procent valde att rösta. Cen-
ter-Höger alliansen får 67 procent av 
parlamentsplatserna och Center-Social-
demokratisk koalition får 19 procent. 
Det högerextrema partiet Jobbik som 
själv tippade sig som vinnare av valet 
får 11,5 procent av parlamentsplatser-
na vilket gör partiet till landets nästs-
törsta parti.

Ungerns arbetarparti blev med sitt 
valresultat det största partiet utanför 
parlamentet.

Partiet är ett av flera partier som 
SKP har ett nära samarbete med.

Framgångar för de ungerska kommunisterna
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Gamla lögner blir som nya
Kapitalismens fräcka och lögndrypande histo-
rieförfalskning känner inga gränser! Nu i hys-
terin kring Krim kan tydligen alla gamla lögner 
bli som nya. I den på sin tid så Hitler nära SvD 
har man kommit med en gammal lögn om att 
Ryssland (tidigare Sovjet) skulle vara “intresse-
rat” av att “erövra” Finland! Denna hyperlögn 
idisslas utan ringaste skam.

Verkligheten är att Finland FÅTT sin själv-
ständighet av den ryska regeringen efter Ok-
toberrevolutionen, regeringen under Lenin 
(Sovjet-Ryssland ,SR, intill man ett par år se-
nare antog namnet Sovjetunionen).

Revolutionsnatten tog Lenin-regeringen 
två DEKRET! Det var dekretet om FREDEN, 
vilket skapade jordens första fredsstat! Samt 
dekretet om JORDEN i vilket all jord drogs 
in till staten! Detta utan “kompensation” el-
ler dyligt.

Efter en vecka (den 15:e nov, 1917) gavs 
från Stalins kommisariat DEKRETET om 
“FOLKENS RÄTT” i vilket alla områden, 
länder o s v som tidigare varit eller kunde bli 
själv-ständiga stater, med dekretet fick den 
rätten!

Därigenom kunde Baltstaterna, Finland o s 
v bli självständiga stater!

 Under den “provisoriska” regeringen 
hade Kerenskij som regeringschef upplöst 
den finska Lantdagen som hade socialdemo-
kratisk majoritet och i nyvalet fick den bor-
gerlig sådan. När Lantdagen den 6 dec 1917 
sammanträdde kunde man ta upp frågan om 
självständighet. Med den borgerliga majorite-
ten beslöt man utan demokratiska val inför 
omröstningen. Detta ledde till det följande 
kriget som också det var ett interventions-
krig, där arbetarstyrkorna besegrades av den 
reguljära tyska armén som via Åland fraktats 
över till Finland. Därav den tyska “segermar-

schen” genom Helsingfors!
När interventionen segrat vidtog en fruk-

tansvärd slakt på arbetare. Därtill för  bjöds 
kommunistparti och en mångårig kraftig cen-
sur infördes (för radikala idéer o s v) Däre-
mot tilläts den mest vidriga fräcka fascism att 
fritt blomstra! Lappofascisterna var bara en 
av dessa vidriga företeelser. Bland annat fro-
dades idén om Storfinland genom erövring.

Redan 1918 var detta “självständiga” Fin-
land en av de fjorton stater som invaderade 
den unga revolutionsstaten Sovjet-Ryssland. 
De kapitalistiska historieförfalskarna tjatar 
alltid om  inbördeskrig när det handlar om 
ett av kapitalismens största INTERVEN-
TIONSKRIG!!

Man skall notera att det nya SR hade av-
skaffat sin militär, vilket gjorde att kapitalist-
staterna som inte kan tänka till fred, trodde 
att det skulle vara lätt att erövra den nya 
fredsstaten, Därav att dessa fjorton länder 
som i första världskriget låg i krig med var-
andra NU sida vid sida kunde intervenera SR. 

Man kan notera att finsk valuta kallas 
mark precis som den tyska. När Finland fått 
sin självständighet tänkte man sig att Finland 
skulle bli ett konungadöme och som regent 
tänkte man sig en tysk prins. Det gick inte 
så. Kriget tog slut och Tyskland blev repu-
blik, varför drömmarna i Finland gick upp i 
rök. Kvar stod drömmen om Storfinland och 
den fascistiska tankevärlden, Därav finnarnas 
storhetsvansinne att kalla Sovjet för “kolos-
sen på lerfötter”! En önskedröm som kanske 
först nu har lämnat dem! Men deras “kol-
lega” Adolf Hitler vart så förtjust i uttrycket 
att han anammade det.

De tyska kontakterna behöll finnarna. När 
Hitler började hota sin omvärld, trodde fin-
narna att de kunde räkna med tysk hjälp. 

Därför vägrade de SU att byta landområden 
för att skydda Leningrad, hösten 1939. Fin-
narna räknade inte med non-aggressions-
avtalet från 23 aug 1938! Det som historie-
förfalskarna ljuger som en “pakt”! Är dessa 
pratmakare intresserade av pakter kan de stu-
dera Englands VÄNSKAPSPAKT med Hitler 
från den 30 sept 1938, liksom Frankrikes 
dito från dec 1938! Där finns “vänskapspak-
ter” och inte bara vanliga sådana.

Finnarna vägrade byta landområden och 
utförde i stället ett omfattande “bombarde-
rande” utmed gränsen mot SU! Det orsakade 
skadade och dödsfall i en by nära gränsen.

Eftersom finnarna vägrade dra sig tillbaka 
bombades deras högkvarter i utkanten av 
Helsingfors samt Viborg eftersom finnarna 
hade omfattande avtal om “hjälp” vid ett 
“teoretiskt” anfall från SU. I sin propaganda 
hade finnarna i årtionden ylat om “överfall” 
som de påstod skulle komma från SU! Men 
överfallet kom aldrig därför måste de själva 
få igång sitt påstående eller “löfte”! Finnar-
na kapitulerade villkorslöst i mitten av mars 
1940. Detta var deras “Vinterkrig”! Trots 
mycket generösa fredsvillkor och löften star-
tade de tillsammans med Hitler kriget mot SU 
i juni 1941! Kriget utgick bland annat från 
finsk mark! Finnfascisterna försöker hitta på 
att de anfölls av SU!   

Finnarna har överfallit SU tre gånger sedan 
de fick sin självständighet eller frihet av just 
SR/SU! Även 1944 när finnarna bakom ryg-
gen på sin allierade Hitlertyskland slöt fred 
med SU “erövrade” inte SU Finland!! Men 
fascisterna kommer väl aldrig att sluta tjata 
om sina historieförfalskande lögner.

Detta är i korthet de stora dragen i de se-
naste hundra årens historia!

 l. gerle HelsiNgbOrg

Charlotte Sedholm, tack för din ledarspalt den 
3 april i Piteå-Tidningen, den var en av de bästa 
vi läst under åren. Fortsätt gärna, Du kan avslöja 
bedragarna!

Tecken tyder på att ungdomen vaknar politiskt 
och det blir en fin och bra framtid när nya ka-
drer kan ta över kraftfullt efter oss äldre.

Politisk Ekonomi/2: Samhället idag leds av 
superhögern, de lyckades dupera folket att av-
reglering är något extra bra, men i själva ver-
ket är det privatisering och nu har de i flera år 
satt klorna i allmänna sektorn!

Först, vad sker när den tunga industrin pri-
vatiseras? Ta Kraft linerbruket i Piteå, Örebro 
Kartongfabrik och Karlsborgs Massa- och 
Pappersbruk som exempel.

Statliga ASSI ägde alla tre anläggningarna, 
vinsten var på 1990-talet ca 5 miljarder kro-
nor per år. Fabrikerna såldes ut på realisation.

Statskassan förlorade vinsterna som togs 
över av privata monopol och demokratin och 
medbestämmande över skogsindustrin i riks-
dagen försvann.

Alltså försvann statens vinst som lättade 
skattebördan för folket.

Den privata vinstutsugningen startade, ut-
sugning av de arbetande i tre steg,

1. först utsugning av de arbetande i den di-
rekta produktionen samt frakter.

2. utsugning i försäljningsledet
3. utsugning av personal i bankerna som 

ordnade fram kapital för investeringar.
Så kom då till slut ett område som man 

länge tänkt sätta klorna i, under åtta år hin-
ner högern tydligen med stor och bedrövlig 
nedrustning. Ungefär samma mönster: utsug-
ning av vårdpersonal och lärare i alla led, det 
har gått så långt att elever inte fått betyg från 
privata gymnasier, de har inga papper när de 

ska söka arbete. Efter konkurserna i de privata 
gymnasierna finns inga lärare kvar.

Inom vården som är ett mycket personal-
krävande område drar man ner på personal. 
Gamla och sjuka ropar på hjälp men får ligga 
med maskar i sina liggsår, brist på personal, 
aktieägarna ska ha sina vinster.(Privat vård i 
Solna)

Men humanismen har de lämnat för länge 
sen och man undrar vad religiösa sekter gör i 
en regering, inte ens dessa vet vad humanism 
är.

Och till sist är det skattebetalarna som krävs 
på kapitalet som ska gå till vinster, men skola 
och vård eftersätts! Återupprätta de mänskliga 
rättigheterna!

Sverige behöver socialism, jämlikhet och 
rättvisa, inte utsugning. Folket måste ta Sve-
rige tillbaka!

arNOlD steNmaN piteÅ

Sverige är ett skämt
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En åsikt om krisen i Ukraina
Massmedia i Sverige är politiskt styrd. 
Jag är trogen DN- läsare och följer nog-
grant utvecklingen i Ukraina. Det ver-
kar som DN och andra medier i Sverige 
underskattar vår uppfattningsförmåga. 
Som läsare känner jag mig kränkt. Frå-
gan är om media och public service i 
Sverige har rätt att förvanska sanningen 
i enlighet med den politiska linje som 
regeringen och Carl Bildt styr. Jag tänker 
i första hand på informationen kring kri-
sen i Ukraina.

Jag har stor respekt för Johan Crone-
man när han skrev på DN den 4 mars 
att ” SVT har inte haft en självständig 
utrikesanalytiker på flera decennier”.

Att svenska nazister nu ordnar re-
sor för frivilliga till Ukraina hade han 
sannolikt inte heller hört talas om. De 
svenska patrioterna reser till Ukraina 
för att hjälpa till med bygget av en 
prydlig nationalism som skall bli till fö-
rebild för alla europeiska högerkrafter.

SVT måste bredda sin bevakning, 
släppa in flera röster, också prata med 
ryssar, också analysera det massiva 
stöd som Putin nu kan frossa i på hem-
maplan. Inte bara leka megafon till 
Carl Bildt, väst och EU.

Detta gör också DN och all media 
i Sverige som kör på samma linje som 
politikerna, en linje som är fylld med 
hat mot Ryssland.

Om vi tittar på historieförloppet un-
der 1900-talet kan vi se hur Europa har 
drabbats av två världskrig som Europa 
själv har orsakat. Det var inte Ryss-
lands ideologier som orsakade krigen, 
det var väst. Under vår moderna tid ser 
vi hur länder som Irak och Afghanistan 
har blivit förstörda inte på grund av 
Rysslands politik men på grund av väst 
och USA som endast försvarar sina in-
tressen och ekonomin i demokratins 
namn som jag kallar ”diktatorisk de-
mokrati”.

Den mörka politiska sanningen har 
skapat en fruktansvärd värld som lever 
i orättvisor, oro och terrorism.

Jag har följt upp annan media från 
hela världen som visar reportage och 
nyheter från Majdan i Kiev, om hur 
demonstranter använde övervåld mot 
polisen, hur fascister marscherade, hur 
fyra unga soldater blev slaktade av fas-
cisterna och så vidare. Men svenska 
media visar bara det som Carl Bildt sä-
ger och tror på, han som kallade Sha-
ron för en fredens man! Jag vill bara 
kortfattat beskriva händelserna i Kiev 

som visar tydligt hur väst och USA har 
spelat en orättvis roll i krisen Ukraina:

Fredagen den 21 februari förkla-
rade Janukovitj  åtgärder om att tidi-
garelägga  presidentvalet före årets slut 
och lanseringen av en konstitutionell 
reform som syftar till överföring av en 
del av presidentens makt till parlamen-
tet och regeringen. I sin tur förklarade 
oppositionsledare och europeiska mi-
nistrar för att genomföra avtalet, som 
undertecknades officiellt (ryska sände-
bud vägrade att underteckna avtalet 
och lämnade Kiev), skulle det godkän-
nas av demonstranterna på Självstän-
dighetstorget.

Ultranationalister förkastade avta-
let definitivt, även de flesta av demon-
stranterna förkastade att Janukovitj 
skulle stanna kvar vid makten. Demon-
stranter och beväpnade män sprider 
sig på gatorna och började attackera 
regeringsbyggnader, medan parlamen-
tet röstade för att avbryta processen att 
bekämpa anarkin och skadegörelsen 
och beordrade indragning av armén till 
kasernen och förhindra inrikesministe-
riet att ta itu med laglösheten, samt an-
tagandet av en ny lag om amnesti och 
lagen om en återgång till 2004 års kon-

stitution. Lördagen den 22 februari tog 
protesterande kontroll över gatorna i 
Kiev, i avsaknad av polisen. Janukovitj 
har försvunnit och anklagade opposi-
tionen för att ta makten med våld och 
vägrade att underteckna de beslut som 
fattades av parlamentet och bekräftade 
att han fortfarande är den legitima pre-
sidenten av landet. Samma dag började 
kommuner i områden sydost av landet 
förklara sig avvisande till utvecklingen 
i Kiev. 

Med de protesterna skickade tog ett 
hundratal av deras anhängare kontroll 
över huvudkontoret för avdelningen 
för Kharkiv stad och statliga byggna-

der i andra städer. 
Parlamentet röstade för att avlägsna 

presidenten och frisläppandet av fängs-
lade före detta premiärminister Julia 
Tymosjenko . Parlamentet utsåg en ny 
inrikesminister som såg till att extrem-
högerns styrkor ska upprätthålla säker-
heten på gatorna i Kiev och andra stä-
der. Moskva krävde att den ukrainska 
oppositionen och dess internationella 
partner omedelbart ska tillämpa avta-
let från den 21 februari, men Washing-
ton och de europeiska länderna vägra-
de att betrakta händelserna i Kiev som 
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en kupp och erkände legitimiteten av 
den nya ledningen. De följande dagar-
na fattade parlamentet beslut som av 
Moskva betraktades som fientliga mot 
östra regioner - södra Ukraina. Parla-
mentsledamöterna röstade för att av-
skaffa språklagen som tillåter använd-
ningen av det ryska språket i Ukraina 
som officiellt språk, förbud mot partiet 
av tidigare ryska regioner och förbudet 
mot ryska sändningskanaler på Ukrai-
nas territorium.

Jag gillar inte Janukovitj, han är kor-
rupt, men å andra sidan är han folk-
vald, och legitim. Det är en av de vik-
tigaste principerna i det som vi kallar 
demokrati.

Brian Baker, allmän samordnare för 
alliansen ”Aancer” mot krig i Amerika 
, erkände att hans land Amerika inva-
derade det ena landet efter det andra, 
och förföljelsen av regeringar under 
dolda paroller. Deras mål är att styra 
olja och gas och berika de västerländ-

ska bankerna. Han noterade att när 
Ukraina föredrog att handla med Ryss-
land, antände Europa och Amerika fäl-
tet och stödde fascistiska rörelser, som 
krävde Janukovitj avgång. Han tillade 
att det finns två skäl för Amerika att 
föra krig mot Ryssland, det första är 
att försvaga Ryssland och regimskifte, 
och det andra är det faktum att Ryss-
land har blivit en stötesten i väster. Det 
är USA och väst som vill flytta sina po-
sitioner närmare Ryssland gränser och 
inte tvärtom! Vad ska Ryssland göra 
då?

Sådana uttalanden gillar inte väst 
och Sverige. Det som vi publicerar 
i Sverige och i DN är det som Anne 
Applebaum skrev den 12 mars under 
rubriken ”Det svårvunna slaget om 
sanningen”:

Dessvärre är det enda motdraget i ett 
uttalat informationskrig ett uttalat in-
formationsförsvar. Väst brukade vara 
riktigt bra på detta, helt enkelt genom 

att vara trovärdiga sanningssägare. 
Radio Free Europe och BBC:s utlands-
tjänst utgjorde våra mest effektiva 
verktyg i kampen mot kommunismen. 
Kanske är det åter tid att titta på deras 
finansiering, och hitta vägar att ytter-
ligare bredda genomslaget, ” att vara 
trovärdiga sanningssägare”.

Jag vill bara ställa en fråga till hen-
ne: Vilken sanning pratar du om?

Uppenbarligen är det ultranationa-
lister som kommer att styra Ukraina. 
Detta bevisas genom att se vilka oli-
garker som har drömmar om makten 
i Ukraina och vilka som tänker ställa 
upp i presidentvalet i maj. Två av le-
darna för ultranationalistiska partier 
ställer upp i presidentvalet. Frågan är 
nu: Vad händer i Europa när vi tillåter 
fascister ta makten?

WaliD al-mekDaDi

Syrien får allt mindre rubriker i den 
kapitalistiska propagandapressen!
De horder av fascistiska hyrmördare 
som krigsanstiftarna rafsat ihop över 
hela kapitalistvärlden börjar nu bli räd-
da och tar sig allt oftare “hem” till de 
länder dessa hyrda våldsmän kommer 
ifrån!  Detta till förtvivlan för lagen i 
dessa länder. Ty de myndigheter som där 
finns inser att dessa betalda hyrmördare 
har inget annat för sig än att sko sig på 
de möjligheter de har.

Påhittet om “uppror” av den obe-
väpnade “befolkningen” som propa-
gandapressen under hela tiden med 
stor villighet kablat ut blir allt tunnare. 
Siffror på antal av dessa hyrmördare 
har uppgått till över 100 000! Detta 

bara i enskilda kommandon!
 
Under åren har rent fantastiska his-

torier berättats – dessa “behöver” na-
turligtvis inte vara sanna – huvudsaken 
att de väcker sensation eller är säljan-
de.

Rekordet tar nog Metro som 
(unikt?) publicerade uppgifter om att 
“det senaste” var att man börjat skjuta 
sju månaders foster som just “vänt” sig 
i livmodern så att det låg med huvudet 
nedåt. Då kunde mördaren skjuta fost-
ret genom huvudet sa att fostret dog. 
I artikeln fanns en läkare nämnd med 
namn. 

Däremot fick man ingen information 
om hur man kunde veta att en kvinna 
överhuvud var gravid med de vida klä-
der som är så vanliga i varma länder.

Nästa gåta är hur mördaren kan 
veta fostrets ålder! Men dessa hemlig-
heter fick läsaren ingen hjälp med att 
förstå. Men det var kanske heller inte 
meningen. Kvar står ju sensationen och 
det är ju den som säljer!

Mycket, mycket mer finns att säga 
om krigsförbrytaren USA:s anfallsför-
sök på Syrien.
 

l. gerle  HelsiNgbOrg

Solidaritetsdag med Greklands arbetarklass
Som en del av kampanjen från fackförbundet för arbetare i tunnelbanan i Stockholm (SEKO) arrangeras en solidaritetsdag 
för arbetarklassen i Grekland. 

Evenemanget har titeln: Attackerna mot arbetarklassen fortsätter från kapitalet, EU och de nationella regeringarna. Hur 
påverkar detta arbetarklassen i Sverige?

Talare kommer att vara Jannis Konstantis, ordförande SEKO Tunnelbanan, Lars Lundberg, ombudsman Byggnads Gäv-
le-Dala och Alexander Lindholm, ordförande SEKO Stockholm.

Evenemanget inkluderar även kulturinslag med arbetarsånger och plockmat med grekisk inspiration.
Medarrangörer av solidaritetsdagen, som hålls i Stockholm söndagen den 4 maj klockan 12.00 på ABF, Sveavägen 41 i 

Katasalen, är: SEKO Stockholm, SEKO Tunnelbanan och Byggnads Gävle-Dala.
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”När kärleken mot medmänniskan 
försvinner, fylls tomhet med ondskan”
Från Västra hamnen tog vi en omväg 
mot Norra och Oljehamnen. Cyklar sakta 
bredvid varandra, Olof och jag. Jag ville 
ta några bilder på mina gamla trakter i 
Oljehamnen där jag hade en gång fiske-
hydda och båt. För länge sedan. Där låg 
också Malmöhus båtklubb. Härliga tider. 

Alla hyddor och bryggor var omgivna 
av vilda rosenbuskar och äppleträd. 
Det luktade så gått året om. Förutom 
när gamla fiskare kom in i hamnen med 
sin fångst och började rensa fisk. Men 

det älskade jag det också. Speciellt när 
man förväntar sig några stycken feta 
ålar. Olof och jag återupptar gamla 
minnen. Båtklubben Malmöhus var 
ett utomordentligt ställe, med gamla 
fiskare, nykomlingar med stora blanka 
båtar, båtbyggare, arbetare… När Mal-
möfestivalen startade kom en massa 
danska arbetare, hela familjer i sina 
segelekor och förtöjde där. Så skapa-
des en fin vänskap mellan danskarna 
och Malmöborna.  Ett härligt ställe 
var det.. Mina barn och mångas barn 
växte upp där. Så jag har tusentals bil-
der från den tiden, en hel bok kan man 
säga. Men varje saga tar sitt slut. Nå-
gon från Malmös högre makerijet be-
stämde sig för att hyddorna skall rivas, 
båtklubben skall försvinna, allt skulle 

utraderas från kartan.  Förhandlingar 
och advokater hjälpte inte till. Allting 
var förbestämt. Att folk la en massa 
pengar, till och med liv i det brydde 
sig ingen om. ”Flytta hyddor och bå-
tar annars kör vi med bulldozer”, var 
ordern… Men vart någonstans? Något 
nytt ställe erbjöds inte. Dom som hade 
det bättre ställt och hade bättre båtar 
hittade plats runtom i landet. Hund-
ratal arbetare, med tårar i ögon kunde 
bara titta på hur deras liv förstördes. 

Och många av dem blev hemlösa, vi-
sade det sig på slutet. Kapitalet vann.

Vi närmade oss Norra hamnen och 
ett skrapande och obehagligt ljud träf-
fade mina öron. Och lukt av metall 
kändes i näsan. Jag stannar, Olof mär-
ker inte det och fortsätter cykla femtio-
tal meter innan han uppfattar att han 
är ensam och vänder tillbaka.

Han stannar bredvid mig, tar sina 
cigaretter ur fickan och bjuder mig. Se-
dan tar han sin och tänder. ”Vad fan 
stannar du, vad tänker du på?”, frågar 
han.

”Jag tänker på tobaksrökning och 
paradoxen”.

”Vad fan pratar du om?”, tittar han 
på mig med ett odefinierat uttryck.

”Jo, jag undrar om en paradox kan 

vara försvarbar”.
”Va`??”
”Ser du den dammiga Stena Metall-

kvarnen där.  Den flyttades hit några år 
innan klubben och hyddorna förstör-
des. Den mal metaller dag och natt. 
Lätta metaller, tunga metaller, nickel, 
kadmium, cesium, järn, aluminium.. 
vi kunde inte urskilja färg på blommor 
och blad. Det finfina dammet la sig 
överallt, hyddor, sängar, kastruller, bå-
tar… och andades in. Under sista året 

dog sju människor av lung-
cancer här. Så jag undrar om 
kanske det var orsak till att 
fördärva den fina klubben”.

”Ash, dammet stannar inte 
bara här.”

”Nej, när det blåser väst 
då flyger dammet mot Bur-
löv, när det blåser norr då tar 
vinden dammet direkt mot 
Malmö. Och folk andas in 
det omedvetet om hälsokata-
strofen”.

”Och vad fan har det med 
tobaken att göra?”

”Det är just det som är 
paradoxen. Det är ramaskri 
när det gäller tobaksrök-
ning, men att andas in sex-
tonhundra olika och långt 
farligare ämnen, pratar ingen 
om”.

 ”Men man kan inte för-
flytta Malmö. Eller Bur-
löv…”

”Nej”
”Ash, nu cyklar vi mot 

Lomma…”
 Vid Spillepängen får jag en solstrå-

le i ögonen. Under ett ögonblick blev 
jag förblindad. Strålen kom från det 
vackra, grönt inglasade Sysav soptipp 
fabriken. Det ser mer ut som ett fem-
stjärnigt hotell än soptippfabrik. Vid 
den vackra Sege ån. 

”Vet du hur många timmar vi för-
lorar genom att sortera sopor gratis 
åt det här skräpet. Cirka tvåhundra. 
Varje hushåll. De avskedade arbetsfolk 
men chefslönerna gick upp i taket”. 

”Håll käften och cykla!”  Och vi 
fortsätter mot Lomma hamn i hopp 
om att få se den amerikanska inva-
sionsstyrkan anlända till Europa, till 
sina Quisling-vänner.

teXt OcH bilD: iaN matt
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För ett tag sedan såg jag en film som kan 
vara värd att nämnas i och med orolig-
heterna i Ukraina. Hela Europa bubblar 
av växande fascistgrupper, det vet vi re-
dan. Det är viktigt att stå emot denna 
utveckling. Parallellt med detta produce-
ras också en hel del historieförfalskning 
i försök att underblåsa nationalism. Ib-
land letar sig sådant skit in i folks vardag 
i fin förpackning, jag vill uppmärksamma 
om denna polska film som är just natio-
nalistisk skitpropaganda och historieför-
falskning. Den handlar om det vi i väst 
kallar för “polsk-ryska kriget”, litteratur 
om detta krig är otroligt svårt att få tag 
på och därför kan det tänkas att folk 
har dålig kunskap om detta blodbad och 
med en sån här film ute på marknaden 
blir det därmed farlig propaganda som 
många kan ha svårt att värja sig mot.

Polen producerade 2011 denna fruk-
tansvärda propagandafilm kallad 
“Battle of Warszaw 1920” (engelska ti-
teln som filmen marknadsfördes med i 
Sverige). “Polsk-ryska kriget” var trots 
namnet egentligen en polsk invasion 
av Ukraina, Vitryssland och Baltikum. 
Filmen är en ren propagandafilm gjord 
för att försvara denna invasion. Inget 
nämns om utrensningarna av judar den 
polska regimen genomförde under ock-
upationen, morden på krigsfångar och 
andra illdåd. Istället försöker man ur-
säkta invasionen av Ukraina och kon-
centrerar sig sedan på hur polackerna 
försvarar Warszawa mot “bolsjeviker” 
(i verkligheten när polska invasionsar-
mén tvingades tillbaka). Filmen nämner 
inget om Polens anfall och till viss del 
ockupation av Vitryssland och Litauen 

under samma krig. 
I filmen försöker man ursäkta den 

polska invasionen av Ukraina genom 
att måla upp det som ett heligt kors-
tåg mot kommunismen. Kommunist-
skräcken sitter ju i ryggraden i väst så 
en sådan ursäkt kan ju alltid fungera 
om västvärlden är målgruppen. Denna 
ursäkt blir ändå värdelös fascistpro-
paganda med tanke på att Ukraina 
vid polska invasionen var i ett inbör-
deskrig angående landets framtid, inte 
någon ”kommuniststat” och att Polen 
kom att härska med grovt förtryck i de 
områden som ockuperades. Dessutom 
är inte “antikommunistiskt korståg” 
någon ursäkt för de massmord av judar 
som polackerna genomförde, eller för 
krig, ockupation och massmord i över 
huvud taget. 

Filmen försöker också få oss att tro 
att den polska invasionen “räddade” 
övriga Europa från en framtida rysk 
invasion, vilket är rent nonsens. Detta 
är den klassiska kalla kriget - myten 
av ”polsk-ryska kriget” som ofta ses 
i västerländsk litteratur. Det finns ab-
solut inget som tyder på att Ryssland/
Sovjet skulle ha invaderat Europa, inga 
uttalanden, planer eller något alls som 
tyder på detta. Att Lenin hoppades på 
att de förtryckta folken i Europas im-
periestater skulle resa sig istället för 
att delta i imperialistiska korståg mot 
Ryssland/Sovjet bevisar inte att Ryss-
land tänkte invadera Europa. Det var 
också tekniskt omöjligt för Ryssland 
att genomföra något sådant eftersom 
bolsjevikernas Röda armé var en illa 
rustad bondearmé upptagna att försva-
ra sitt land mot kontrarevolutionärer 
och invasionsarméer. Resultatet av det 
polska anfallet blev i slutändan inget 
annat än död och lidande för enormt 
många människor, hur många som dog 
på grund av invasionen är det nog ing-
en som vet.

“Battle of Warszaw 1920” nämner 
självklart inget om massmorden eller 
ockupationsförtrycket. Istället är hela 
filmen dålig propaganda i 30-tals stuk 
där polackerna är vackra, rena och 
kristna och fienden skitiga, okultivera-
de och aplika. Denna rasistiska bild av 
polacker kontra andra folkslag (ryssar 
och ukrainare) genomsyrar fräckt och 
oblygt hela filmen. Rent visuellt är det 
hela som hämtat från 20- och 30-talets 
grovt rasistiska propagandaaffischer. 
Polska invasionsarmén i skinande uni-

Battle of Warszaw 1920 – 

gammal krigspropaganda i ny förpackning
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former rider fram på vita hästar.
Filmen är enormt löjlig och i en av 

de sista scenerna ser man hur prästen 
som leder de polska soldaterna stupar 
i slow motion med ett stort krucifix i 
handen. Den här filmen är gjord 2011 
men den polska mentaliteten (om de nu 
gillar den här filmen) verkar ha fastnat 
någonstans för några hundra år sedan.
Jan Krynicki är en polsk kavalleriof-
ficer i filmen och huvudperson. Hans 
rollfigur är också ett fult propaganda-
trick. Han är socialist med bolsjevik-
sympatier (till en början). Detta gör 
att han kommer nära fienden och då 
upptäcker hur skitiga och okultiverade 
dessa bolsjeviker, ryssar och ukrainare 
är och blir därmed ”botad”. Bland an-
nat träffar han Bukowski, en bolsjevik 
som förutom att han är skitig och tjock 
också är brutal och gillar att våldta 
”överklasskärringar”.

VAd soM hände i VerKligheten
Efter revolutionen 1917 pågick ett 

inbördeskrig i “Ryssland” där folken 
som hade gjort uppror mot tsarimpe-
riet och upprättat en demokrati via 
arbetar- och bonderåd (sovjeter) nu 

försökte försvara dessa mot de rika 
jordägarna, klanledare, antisemitiska 
nationalister och den avsatte tsarens 
gamla generaler (de “vita” arméerna). 
Europas imperiestater blev livrädda för 
att revolutionen skulle sprida sig och 
Frankrike, Storbritannien, USA och 
Japan med mera skickade sina arméer 
till Ryssland för att hjälpa “de vita” att 
krossa revolutionen. Nya nationer som 
Finland och Polen passade då på att 
också anfalla i rena erövringskrig. Un-
der kriget som pågick till 1921 splittra-
des det ryska imperiet i flera nya stater 
varav de flesta av dessa efter revolutio-
nens seger gick samman i det som 1922 
blev Sovjetunionen.

Mitt i detta krig, 1919, anföll Polen 
det krigsdrabbade Ukraina och även 
Vitryssland och Litauen. Polen ocku-
perade bland annat Litauens huvud-
stad Vilnius och stora delar av västra 
Ukraina och delar av Vitryssland. I sin 
framfart massmördade polackerna ju-
dar i utrensningar. Ukraina höll på att 
slitas i stycken i ett inbördeskrig mellan 
revolutionärer (röda armén och anar-
kister) mot högerextrema nationalis-
ter, de vita arméerna, kulakarméer och 

diverse invasionstrupper. Röda armén 
lyckades trots detta först driva tillbaka 
den polska invasionsarmén till Wars-
zawa. Vid Warszawa (1920) lyckades 
polska regimen vända kriget till sin 
fördel igen och lyckades pressa Röda 
armén österut och åter ockupera västra 
Ukraina och delar av Vitryssland. Det-
ta på grund av att det blodiga inbör-
deskriget i Ukraina kostade för mycket 
för att effektivt hålla polackerna borta.

Polen blev därmed en instabil im-
periestat och under följande år en allt 
hårdare diktatur. Förtrycket mot mi-
noriteter i dessa av Polen ockuperade 
områden var också bland det värsta i 
hela Europa enligt rapporter från Na-
tionernas Förbund. 

Den polska ockupationen pågick till 
1939 då Sovjetunionen återtog om-
rådena till Vitryssland och Ukraina 
samt gav Vilnius med mera tillbaka till 
Litauen. De polska ockupationstrup-
perna flydde denna gång med svansen 
mellan benen men lyckades mörda yt-
terligare judar på sin flyktväg västerut.

tONi saNDström, västerÅs kak

Skepp till Gaza 2012
Skepp till Gaza 2013
Skepp FRÅN Gaza i år
Alla solidaritetssändningar till Gaza 
måste, sedan Israel bombade sönder he-
likopterflygplatsen och började blockera 
sjöfarten för Gaza, passera ockupantter-
ritoriet Israel.

I Israel beskattas nödsändningarna. 
Lägst är tullen 1/3 del, oftast över 40 
procent och ibland över 60 procent en-
ligt en NGO-jude från Israel som näs-
tan blev illegaliserad hemma när han 
redovisat sin forskning. Därför, bland 
annat, arrangerades Skepp till Gaza för 
två år sedan.

När Palestinafestivalen den 23 mars 
2014 avlöpte i Årsta Folkets Hus i 
Stockholm fick man se solidaritetsar-
madan på film med sex skepp. Största 
skeppet var 93 meter långt och 19 me-
ter brett, ett kryssningsskepp med slätt 
däck.

Många Israelstödjande väckelserö-

relser arbetar för re-
ligiösa stater som ska 
styras från Jerusalem i 
Gudsstaten Israel, till 
exempel Pingst- och 
Frälsningsarmé-rörel-
serna.

Nu kom Israels ut-
sända ned från himmelen 60 nautiska 
mil från Palestinas kust och sköt ihjäl 
nio nödhjälpsvolontärer på det släta 
däcket trots att zionisterna själva häv-
dar 45 nm. Eftersom de sköt från sin 
himmel gick en kula in vid nyckelbenet 
på en asiat, passerade levern utan att 
han förblödde och satte sig i höftbenet. 
Kulan opererades bort senare i Malay-
sia.

Följande år, i fjol, blev skeppet en 
tremastare som ej tillät ärkeänglarnas 
straff bland masterna. Men i bibeln är 
ärkeänglarna 92 styckna, så de kom 

studsande på vågorna i stället och bor-
dade och hindrade kontakten med de 
till Gaza fördrivna infödingarna återi-
gen. Rövarna beslagtog sin vana trogen 
både båt och last.

Därför rustas i år en fiskebåt att 
bryta blockaden inifrån med varor till-
verkade i Gaza. Varorna, till exempel 
honung, får beställas på internet www.
palestinagrupperna.se (butiken.

leNNart söDerberg
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kampfonden 
Kampfonden utgår i detta nummer på grund 

av få bankdagar mellan ett försenat nummer 
3 av Riktpunkt och nummer 4 samt påskhel-
gen. Inkomna bidrag i april redovisas i nr 5 
av tidningen.

Observera:
Det är viktigt att ange avsändare om du
använder partiets egna inbetalnings-
blanketter.

Plusgiro 421 53 84-1 eller
Bankgiro 636-7080

Kultur

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 

Radio Kommu-
nist tillbaka i 
etern
Sedan några veckor tillbaka 
är Radio Kommunist tillbaka 
i etern, en sändning via Bur-
löv-Lomma Närradioförening.  
Programledarna Victor Diaz 
De Filippi och Jan Jönsson sän-
der varje fredag mellan 18.00-
19.00. 
Sändningarna sker på 92,0 
MHz samt på Internet och vi 
når hela sydvästra Skåne via 
radiovågor och hela världen 
via Internet www. radio92.se 
Det går även bra att ringa in 
direkt till studion om fredags-
kvällarna för att diskutera 
dagsaktuell politik på telefon-
nummer 040-437070 eller 040-
437071.
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Stockholm 
Hötorget kl 12.00
La Mano kl 9.30

Göteborg:
JÄRNTORGET 
Kl 10-14 
Arbetare i alla länder förena er! Sverige 
ut ur EU! 
Bokbord

Malmö:
Triangeln kl. 12.00

Gävle; 
Fred Arbete Socialism
Samling Byggnads exp klockan 13.00 
Södra Kansligatan 26 Gävle
Avmarsch Folkets Hus klockan 14.00
Talare
Hans Öhlund Fastighetsanst. förbund

Gällivare:
SKP & V
Paroller: Ingen utförsäljning av offentlig 
sektor. Bygg hyresrätter
För en stärkt offentlig sektor där männis-
kors behov styr
Tid: kl. 11.00
Plats: Vassaratorget (Vid dåligt väder fri-
tidsgården Stacken).
Talare: Anna Hövenmark (V) och Bror 
Wennström (SKP)

Piteå:
Byxtorget

Luleå:
Gula Paviljongen Storgatan

Uddevalla: 
KULTURENS HUS, Ljungskile 
Kl 11-16. 
Konstutställning:  
Knoppar brister, det våras! 
Bokbord 

Mer information www.riktpunkt.nu

1:a maj 2014
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