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Innehåll

Stärk Sveriges Kommunistiska Parti, dra 
ditt strå till stacken, kamrat!
Till skillnad från de övriga politiska par-
tierna erhåller SKP inga ekonomiska 
bidrag från staten. Partiet har genom 
hela sin historia fått förlita sig på egna 
krafter – på sina medlemmar och sym-
patisörer.

Otaliga är gångerna när man genom 
insamlingar säkrat lokalhyror och säk-
rat utgivningen av den kommunistiska 
pressen. Partimedlemmarnas och sym-
patisörernas stora uppoffringsförmåga 
råder det inte brist på. Den långa his-
torien bakom vår rörelse har bekräftat 
detta många gånger om. Och detta är en 
av flera delar av vår historia som gör att 
man med stolthet kan stå upp för parti-
et; här finns solidariteten, här finns med-
vetenheten om att det endast är vi själva 
som måste dra vårt strå till stacken för 
att kunna åstadkomma en förändring.

Nu är partistyrelsen än en gång 
tvungen att gå ut till alla våra vänner. 
Partiet behöver ditt stöd.

Denna gång handlar det inte om att 
säkra utgivningen av pressen eller att 
säkra våra lokaler. Detta har ni redan 
säkrat för tillfället.

Denna gång handlar det om något 
annat. Partiet har nyligen bedrivit en för 
oss stark kampanj i EU-valet, mot Unio-
nen och för en bojkott av bluffvalet. 
Kampanjen gav oss flera nya kontakter.

I september är det återigen dags för 
val – de allmänna valen. Som vi tidigare 
meddelat så beslutade den 36:e kon-
gressen förra året att SKP ska ställa upp 
i riksdagsvalet. Det sägs att det blåser 
vänstervindar, därför tror vi att valrö-
relsen kommer att innebära framgångar 
för partiet. Antalet röster för partiet i 
valrörelsen är sekundärt. Det viktiga för 
oss i valrörelsen är att synas – att visa 
på att det finns ett alternativ till dagens 
privatiseringsvansinne, att visa att när 
riksdagspartierna samstämmigt ropar 
på militär upprustning så finns det de 
som ropar på fred och nedrustning, att 
det finns ett alternativ till bemannings-
företagens allt större utbredning. Listan 
kan göras lång. Valrörelsen kommer na-
turligtvis också att slå fast att ett annat 
system är möjligt. Vi behöver inte kapi-
talister som roffar åt sig pengarna som 
det arbetande folket skapar – vi visar att 
ett bättre Sverige är möjligt, vi står fast 
vid socialismen och om detta kompro-
missar vi inte.

Inför valrörelsen behöver vi allt stöd 
vi kan få från partiets medlemmar och 
sympatisörer. 

Skänker man 250 kronor till partiets 
valfond så säkrar man utgivningen av 1 
000 exemplar av Riktpunkts valextra-
nummer som kommer att spridas gratis 
runt om i landet. Skänker man 500 kro-

nor så säkrar man utgivningen av 2 000 
exemplar och väljer man att skänka 1 
000 kronor så kan man vara säker på 
att 4 000 människor i vårt land får ta 
del av vad kommunisterna har att säga. 
Och desto fler exemplar vi sprider desto 
fler kontakter får vi och på sikt stärker 
vi partiet genom att öka medlemsanta-
let i våra organisationer.  

För de som väljer att skänka något av 
de tre ovanstående beloppen till partiet 
så utlovas ett fint ”Tack för ditt stöd till 
SKP”- bevis som skickas hem till er di-
rekt efter att valet är över och vår par-
ticentral ges möjlighet att arbeta med 
annat än att knyta nya kontakter och 
besvara de många frågor om valet som 
kommer att dyka upp.

Att vi nu stärker partiet ekonomiskt 
är viktigt. Vi hoppas också på hjälp från 
sympatisörer att sprida valtidningen. 
Målsättningen är att 100 000 tidningar 
ska delas ut.

Stärk partiet, ge ett bidrag till valfon-
den! 

Pengarna sätts in på plusgiro 
42 15 38 4-1 eller bankgiro 636-7080. 
Glöm inte att ange namn och adress 
ifall att du inte vill vara anonym.

sveriges kOmmuNistiska parti
partistyrelseN
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ledare

Första etappen avklarad
Nu är första etappen av det man i media 
utnämnt till supervalåret till ända, den 
avslutades med valet till EU-parlamen-
tet söndagen den 25 maj. 43 procent av 
de röstberättigade inom EU ansåg det 
vara mödan värt att ta sig till en vallokal 
för att rösta på ett parlament som i det 
närmaste kan klassificeras som en dis-
kussionsklubb utan politisk makt. I ett 
land, Slovakien, var valdeltagandet så 
lågt som 13 procent. Men i länder med 
röstplikt gick det upp till 90 procent. I 
Sverige hamnade det kring 50 procent.

Parlamentets uppgift är att implemen-
tera den politik som fastställts i de 
olika EU-fördragen och grundbulten i 
dem alla är att den nyliberala politiken, 
”marknadskrafterna”, skall ha full fri-
het att styra och ställa utifrån sina in-
tressen och behov, alla de väsentliga av-
görandena är fastslagna. I enlighet med 
fördragen antar EU:s institutioner lagar 
som medlemsländerna sedan genomför.

I Lissabonfördraget som trädde i 
kraft i december 2009 fastställdes att 
EU ska tala med en röst i internationel-
la sammanhang. Vilket i praktiken be-
tyder att alla länderna inom EU tving-
as att följa en gemensam utrikespolitik 
och därmed tvingas alla länder inom 
EU att genomföra den imperialistiska 
politik som är EU:s och den ”moder-
na” kapitalismens kännetecken. Med 
NATO som redskap har man också 
ökat hoten mot länder i vår omvärld, 
och i synnerhet de länder som vägrar 
böja sig för EU:s och USA:s maktan-
språk.

Lissabonfördraget var en följd av 
misslyckandet med att år 2004 införa 
”Fördraget om upprättandet av en 
konstitution för Europa”, som under-
tecknades men aldrig ratificerades.

Men steg för steg har kapitalet och 
de mörka krafterna ökat sitt inflytan-
de över Europas folk och gett det ett 
demokratiskt skimmer genom Nice-
fördraget 2003, Amsterdamfördraget 
1997, Maastrichtfördraget 1993, Den 
europeiska enhetsakten 1987, Bryssel-
fördraget 1967, Romfördragen 1958.

Inget av föredragen har varit föremål 
för folkomröstningar mer än i ett fåtal 
länder, trots att det påstås att det är 
länderna som fastställer politiken.

Alla föredragen har sitt ursprung i 
”Fördraget om upprättandet av Eu-
ropeiska kol- och stålgemenskapen” 
1952 med det påstådda syftet att sam-
ordna produktionen av kol och stål – 

som används för vapentillverkning – så 
att inget land längre kan rusta sin armé 
i hemlighet. Ett fördrag som upphörde 
att gälla 2002. I ett historiskt perspek-
tiv kan det enbart dra ett löjets skim-
mer över kapitalets EU om det påstås  
att unionen skulle ha bidragit till att 
minska det misstroende och de spän-
ningar som uppstått efter andra världs-
kriget. 

Tvärtom bidrog kol- och stålgemen-
skapen till en fanatisk upprustnings-
spiral för att försvara kolonial exploa-
tering och en av signatärmakterna var 
inblandad i imperialistisk krigföring i 
Algeriet och Sydostasien och hade be-
hov av att utnyttja den tyska kol- och 
stålproduktionen i sin krigföring. Dess-
utom var USA en av de pådrivande par-
terna för att kunna tillfredsställa sina 
behov av vapenproduktion för kriget 
mot det koreanska folket, ett krig som 
fortfarande pågår trots vädjande från 

Demokratiska Folkrepubliken Korea 
om ett fredsavtal som skall ersätta det 
rådande stilleståndsavtalet. 

Vilket av fördragen som varit mest 
förödande för det arbetande folket i 
Europa blir en fråga för kommande 
historiker. Maastrichtfördraget som in-
fördes 1993 torde ligga bra till då man 
förberedde den europeiska monetära 
unionen och tog nya steg på vägen mot 
en politisk union med gemensam utri-
kes- och inrikespolitik.

Det var året före den svenska folk-
omröstningen om medlemskap i den 
Europeiska Unionen som Maastricht-
fördraget ratificerades. Trots vetskapen 
om fördragets negativa konsekvenser 
för det arbetande folket i Europa ge-
nomförde kapitalet och dess apologeter 
en kampanj som innehöll både sociala 
nedskärningar, ökad arbetslöshet och 
politiska lögner om undantag från för-
dragets negativa konsekvenser. Man 
påstod att enbart genom att rösta ja 
till anslutning till Europeiska Unionen 
kunde vi undvika en ekonomisk och 

social kollaps i Sverige.
Med facit i hand är det lätt att se 

konsekvenserna. Vi har fått ett sam-
hälle som övergett det mesta av den 
solidaritet som skulle kunna utmärka 
Sverige med dess enorma tillgångar 
på naturresurser och en produktiv och 
välskolad arbetarklass.

Rasistiska och nynazistiska partier 
växer sig starka som en följd av den po-
litik som vi påtvingats av kapitalet. En 
politik som präglas av social nedrust-
ning, privatiseringar, industrinedlägg-
ningar och utflyttning av produktion 
till länder där kapitalet förväntar sig 
högre profiter. Massarbetslösheten har 
bitit sig fast på en nivå som ger arbets-
köparna goda möjligheter att kringgå 
de tidigare regelverk som var gällande 
på arbetsmarknaden; timanställningar, 
projektanställningar och bemannings-
företag är deras vapen. Den öppna ar-
betslösheten pendlar kring 8 procent 
och sysselsättningsgraden bland folk 
i arbetsför ålder ligger under 70 pro-
cent. Vi är på randen av den sociala 
kollaps som skulle undvikas med EU- 
inträdet. 

Utförsäljningar, privatiseringar, so-
cial nedrustning och deltagande i im-
perialisternas krigföring är det enda 
de har att erbjuda oss. 

Många i den fackliga ledningen har 
all anledning att granska sitt ställ-

ningstagande och deltagande i kapita-
lets Ja-kampanj. Men också sin följ-
samhet gentemot en socialdemokratisk 
politik som mest påminner om den 
gamla leken ”följa John”, följsamhe-
ten gentemot den nyliberala politiken 
ger varken facket eller dess medlemmar 
ökad demokrati, säkra jobb eller social 
trygghet.

Vi behöver en annan politik, en po-
litik som inte är förenlig med medlem-
skap i EU. Det enda positiva med Lissa-
bonfördraget var att där fastställdes en 
paragraf som ger rätt till utträde. Men 
utträdet är ingen fråga för det skende-
mokratiska EU-parlamentet. Det av-
görs i den svenska riksdagen. Därför 
behövs det ett alternativ i supervalårets 
andra etapp- det svenska riksdagsvalet. 
Ett alternativ som är berett att kämpa 
för ett svensk utträde ur EU.

Det alternativet är Sveriges Kommu-
nistiska Parti. 

Utförsäljningar, privatiseringar, 
social nedrustning och delta-
gande i imperialisternas krigfö-
ring är det enda de har att er-
bjuda oss.
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Ett starkt Byggnads går till kongress

Svenska Byggnadsarbetareförbundet 
genomför sin kongress 12-15 juni.

– Det viktigaste för mig är A-kassan, det 
är en brännhet fråga på arbetsplatserna 
också, säger Stefan Gustafsson, träarbe-
tare och SKP:are, till Riktpunkt.

Ansvar och säkerhet är temat på 
Byggnads kommande kongress, som 
hålls i Stockholm. Temat ”speglar na-
turligtvis vår kamp för ordning och 
reda på den svenska arbetsmarknaden. 
Här blir kongressen en plattform för 
gemensam styrka och en möjlighet att 
bygga strategier för den kommande 
kongressperioden.”

För Stefan Gustafsson blir det hans 
första fackförbundskongress. Han 
tycker det känns bra.

– Det som utan tvekan är de frågor 
som ständigt och dagligen diskuteras 
på arbetsplatserna är bemanningsfö-
retagen och A-kassan, tillägger Lars 
Lundberg, ombudsman på Byggnads 
GälveDala och kommunist, som också 
han deltar på kongressen som ombud.
 
Det har inkommit flera motioner om att 
förbjuda bemanningsföretag. Hur gör 
bemanningsföretagen sig förtjänta av 
att vara en så het fråga?

– De stora företagen, till exempel 
NCC, har fördubblat sin omsättning 
samtidigt som personalstyrkan har 
halverats. Det betyder att NCC hyr in 
personal i stället för att anställa. Det 
i sin tur betyder att arbetarna tvingas 
arbeta under sämre och otryggare för-
hållanden. Anställningstryggheten för-
svinner. Dessutom tillkommer en para-
sitär verksamhet vars enda syfte är att 
även bemanningsföretagen ska ha del 
av byggnadsarbetarnas löneutrymme, 
säger Lars Lundberg.

En annan fråga, och ett krav, som 
kommer att tas upp på kongressen av 
flera medlemmar och regioner är att 6 
timmar arbetsdag ska införas. En skan-
dal av ”jätteformat” att vi inte redan 
nu har 6 timmars arbetsdag, anser han.

– Vi fick nuvarande 8 timmars ar-
betsdag för 40 år sedan och sedan dess 
har produktiviteten mångdubblats. 
Byggjättarnas profiter har på dessa 40 
år stigit till rent astronomiska höjder. 
Att införa 6 timmars arbetsdag med 
bibehållen lön är bara en mindre juste-
ring av icke uttaget löneutrymme. Det 
kan inte vara rimligt att en del skall 
arbeta ihjäl sig och andra vara utan ar-
bete, säger Lars Lundberg.

Om kommunisternas engagemang i 

fackförbundet säger han:
– SKP är den enda politiska kraften 

vid sidan av sossarna som finns i Bygg-
nads.

– Socialdemokraterna har fram-
gångsrikt lyckats mala ner den kom-
munistiska aktiviteten i flera LO-för-
bund med resultat att ibland kan det 
vara svårt att skilja på IF Metall och 
Svenskt Näringsliv. Inom Byggnads har 
man aldrig lyckats med det. Vi kom-
munister har varit representerade på 
alla Byggnads kongresser den senaste 
100 åren och så är det även i år.

På arbetsplatserna har som Stefan 
Gustafsson och Lars Lundberg tidigare 
berört A-kassan varit ett hett samtals-
ämne.

– När det gäller A-kassan så förlora-
de de fackliga organisationerna makten 
över den när den socialdemokratiska 
regeringen med stöd av Miljöpartiet 
och Vänsterpartiet gjorde den till en 
statlig myndighet och därmed satte 
A-kassan under riksdagens kontroll. 
Vi kräver givetvis att ersättningsnivå-
erna ska höjas, men än viktigare är att 
facken tar tillbaka kontrollen över A-
kassan, säger Lars Lundberg.

fredrik jöNssON

Stefan Gustafsson
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Nej till anfallskrig!
Lärdomar av Nordiska Fredssamtal i Degerfors.
USA, Tyskland och andra länder övar 
fredsframtvingande åtgärder, d v s krig 
med Sverige som värd och på svenskt 
territorium! Sverige deltar i aggressiva 
krigsövningar, vilkas strategiska mål i 
vår del av världen i slutändan är krig 
mot vårt grannland Ryssland.

 Ett hundra tal aktivister med erfaren-
heter från Vietnamrörelsen, USA;s in-
vation av Irak, Israels ockupation av 
Palestina samt revolutionerna i Tuni-
sien och Egypten hade samlats i Deger-
fors den 16-18 maj 2014.

Ett hundra år efter att det första 
världskriget brutit ut diskuterades var-
för arbetarrörelsen i Sverige och resten 
av Europa inte kunde stoppa denna 
masslakt samt vad ”intelligensian” 
kan göra i nuläget när den svenske 
utrikesministern Carl Bildt leker Karl 
den tolfte i Poltava.

 Ett upprop för freden antogs med 
krav på att svenska politiker ska säga 
Nej till Nato samt hålla fast vid alli-
ansfriheten och försvara folkrätten.

 Det är bekant att Svensk trupp se-
dan 2001 ingått i den Nato-ledda In-
ternational Security Assistance Force 
ISAF i Afghanistan och att Sverige 
därmed i praktiken för första gången 

i modern historia dragits in i ett krig 
där mänskliga rättigheter dagligen 
kränks och där civila dödas i dagliga 
bombningar. Sverige deltog också i de 
NATO-ledda attackerna på Libyen 
2011.

 En av de många uppskattade ta-
larna under den tre dagar långa konfe-
rensen var historikern 

Mathias Cederholm som talade om 
hur kolonialmakterna ständigt försökt 
rita om arabvärldens karta; 

- 1948 års revolutioner med påföl-
jandes nationaliseringar och tekniskt 
samarbete med Sovjetunionen blev en 
chock för USA! I Iran-Irakkriget 1983 
stödde USA  bägge sidor, sa Mathias 
Cederholm.

 Libyen, Syrien och  Iran  har inte 
velat dansa efter USA;s pipa och i 
Irak hade Saddam Hussein nationali-
serat oljan. Efter revolutionen i Egyp-
ten 2011 satsade USA därför enorma 
pengar på stöd åt det muslimska brö-
draskapet.

Från Norge talade Pål Steigan:
-Sovjetunionens fall  har skapat  ett 

vakuum där religiösa tankar kommer 
in, sa han. Krigsteknologin går med 
rasande fart. Demokratisk kontroll? 
Artiklar om detta bemöts med tystnad 

vilket gör att arbetarklassen kan ham-
na på en pro imperialistisk sida.

 I Sverige har kampen för demokrati 
åter blivit aktuell p g a Sveriges med-
lemskap i EU. Ja hela Europa har gått 
tillbaks till en tid före den franska re-
volutionen!

Vi måste ta fascistiska provokatörer 
på allvar. Anfallet mot Ryssland måste 
också tas på gravaste allvar. Kan inte 
USA-EU stoppas i Krim hur ska det då 
gå för resten av världen-för Latiname-
rika, Afrika!? USA fick stopp i Syrien, 
när fredrörelsen med Ryssland i täten 
sa ifrån. Nu rasar folken i arabvärl-
den mot USA och därför drar Barak 
Obama österut där han hoppas kunna 
omringa konkurrenten Kina.

Gå ut ur elfenbenstornet alla ni som 
har ambitionen att upplysa det arbe-
tande folket!

Makten glimmar i storstäderna men 
ta er också en titt på landsbygden. I 
det lilla Degerfors har leninistiska en-
klaver kunnat upptäckas. 
Säg Nej till Nato!
Svenska folket vill inte ha Nato!
 

 CharlOtte svärdström

SKP fördömer det fascistiska illdå-
det den 2 Maj mot Fackföreningshuset 
i Odessa, Ukraina, då fler än 40 mili-
tanta antifascister, kommunister, med-
lemmar i fackföreningar och folkliga 
organisationer brändes levande. Våra 
innerliga kondoleanser går till deras fa-
miljer, nära och kära.

Skulden för det ökade våldet och re-
pressionen mot folket i östra Ukraina 
måste tillskrivas regeringen i Kiev som 
själv är en produkt av den statskupp 
som finansierats och iscensatts av USA 
och EU. Dessa imperialistiska sam-
manslutningar använder organiserade 
fascistiska styrkor för att säkerställa 
den ordning de eftersträvar: Främst 
att befästa krigsapparaten NATO på 
ukrainskt territorium, för vidare krig 
mot Ryssland, för att vinna dess rika 
råvarutillgångar, för världsherraväldet 

och arbetarklassens absoluta underkas-
telse.

Valet att spetsa till situationen ge-
nom att sända militära krafter, införa 
nya sanktioner mot Ryssland och att i 
region efter region förbjuda Ukrainas 
Kommunistiska Parti tillför bränsle 
som ökar faran för att antända gnistan 
till ett större krig med oräkneliga offer 
och förstörelse.

Det svenska folket måste inse och 
fördöma att Sveriges regering och riks-
dag under EU/USA-och NATO-flagg 
samarbetar med den ideologiska fascis-
men. Mot folkmajoritetens vilja att stå 
neutralt och alliansfritt håller de på att 
dra in vårt land i ett farligt krig. Sverige 
som allt oftare deltar i imperialistiska 
krigsföretag och statsomvälvande verk-
samhet osäkrar nu också vårt lands 
territorium genom krigsretoriken och 

provokationerna mot Ryssland.  När 
Sverige säger sig stödja genomförande 
av demokrati i annat land, bl.a. genom 
sina ambassader fungerar de i prakti-
ken ”femtekolonnare” för att  öppna 
de länder som på ett eller annat sätt går 
emot maktanspråken från USA/EU;s 
monopolföretag.

Kapitalism är inte demokrati. Kapi-
talism är oligarki- endast för fåtalet. 
Demokrati och fred byggs endast med 
socialism.

Sverige ut ur EU!
Nej till NATO!

stOCkhOlm maj 2014  sveriges 
kOmmuNistiska parti (skp) 

Uttalande mot fascistbrotten i Ukraina 
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Upprop för freden – Säg nej till Nato
2014 är ett märkesår för freden. Det är 
100 år sedan första världskrigets utbrott 
– det dittills största kriget, som kom att 
kasta sin skugga över det kommande 
seklet. 

Sverige kunde i år ha firat 200 år av fred 
– om vårt land inte dragits in i USA:s och 
Natos angreppskrig i Afghanistan och 
Libyen.

Det är också valår i Sverige. Alla po-
litiker på valbar plats bör vara skyldiga 
att deklarera sin inställning till dagens 
och morgondagens krig – och följaktli-
gen också till militäralliansen Nato och 
Sveriges traditionella alliansfrihet.

Sverige har under de senaste decen-
nierna dragits allt djupare in i samver-
kan med Nato, som domineras av USA 
och som, i enlighet med supermaktens 
doktrin, hävdar rätten till första bruk av 
kärnvapen. 

Nato är den drivande kraften bakom 
globalt krig. Nato står för militärbaser 
runt om i världen, Nato står för kärn-
vapen, robotsystem, militärutgifter och 
miljöförstöring, Nato står för uppluck-
ring av folkrätten och åsidosättande av 

FN.
Svensk trupp har sedan 2002 ingått i 

den Nato-ledda International Security 
Assistance Force, ISAF, i Afghanistan. 
I praktiken har Sverige därigenom, för 
första gången i modern historia, dragits 
in i ett krig – ett krig där mänskliga rät-
tigheter dagligen kränks och där civila 
dödas i dagliga bombningar. 

Sverige skickade 2011 på Natos begä-
ran ett Jas-Gripen-förband med 130 man 
för att delta i bombningen av Libyen. 
Natos flygbombningar var ett brott mot 
FN-resolution 1973 och mot FN-stad-
gan och orsakade en humanitär katastrof 
med fortgående allvarliga följder i hela 
regionen.

Nato har de senaste decennierna på 
ett oroväckande sätt flyttat fram sina 
militära styrkor i Europa och är allt mer 
sammanflätat med det europeiska så 
kallade säkerhets- och försvarssystemet 
och genomför numera återkommande 
militärövningar i Sverige. 

Till exempel har Natos insatsstyrka 
Nato Response Force med 1000 soldater 
och 60 stridsflygplan övat bombfällning 
i norra Sverige. Flera av dessa övningar 

utförs på North European Aerospace 
Testrange (NEAT), som är det största öv-
ningsområdet i detta slag i Europa.

USA, Tyskland och andra länder övar 
fredsframtvingande åtgärder (= krig) 
med Sverige som värd och på svenskt 
territorium! Sverige deltar i aggressiva 
krigsövningar, vilkas strategiska mål i 
vår del av världen i slutänden är krig mot 
vårt grannland Ryssland.

Sveriges samarbete med Nato har gått 
extremt långt utan debatt. Bakom fol-
kets rygg har det pågått en smyganslut-
ning till Nato. Med få undantag har våra 
förtroendevalda och medier låtit smy-
ganslutningen fortskrida utan nämnvärt 
motstånd eller försök till belysning. Det 
är inte bara en fråga om vårt lands säker-
hetspolitik, det är också i högsta grad en 
fråga om demokrati.

I stället för militärmakt och väpnade 
allianser bör Sverige i enlighet med FN-
stadgan verka för fredlig konfliktlösning 
och dialog.

Sverige ska hålla fast vid alliansfrihe-
ten och försvara folkrätten!

Kräv att svenska politiker säger nej till 
Nato!

Upprop från deltagare i de nordiska fredssamtalen i Degerfors 2014:

Stölder, langning, skattebrott, miljöbrott 
hör till vardagen i Svensk transportnä-
ring.

Alltså den svarta delen inom näringen 
växer. Hoten mot svenska transport-
branschen ökar, folk är förbannade på 
vad som håller på att hända, branschen 
förstörs, jobben försvinner, utländska 
åkerier med billig arbetskraft tar över. 
Laglydiga åkerikadern förlorar uppdrag 
och svenska chaufförskåren blir allt min-
dre. De mörka händelserna märks lite, de 
övriga Sverige tittar åt ett annat håll.

Vad är det som sker?
För stora laster hör till och för höga 

hastigheter har uppmätts av folk, aktiva 
i NTF. 

Är det speditörerna som hetsar? Kan 
knappast vara andra. Utlandsregistrera-
de kör omkring  här men vilka kontrol-
lerar tillstånd?

De utländska förarna har så dålig lön 
så de har inte råd att köpa mat i Sverige, 
men det har man löst med skåpbilar med 
billig mat som kör omkring på vägarna.

Mat och dieselsmuggling är vanligt. 
Billig diesel transporteras i plasttankar 

och levereras på parkeringsplatserna. 
Smuggelbilarna kör fram till långtradare 
och tankar över med egna pumpar.

Poliser inom transportsäkerhet, under 
2011 ökade brotten med 30 %!

Smuggling av alkohol och narkotika 
ökar kraftigt.

De stora svenska monopolföretagen 
vinner på svartsystemet. Det är vanliga 
företag som beställer transporterna som 
tjänar pengar på det.

Krav från branschen är att de som kö-
per transporter ska ha ansvar att allt sker 
enligt lagar och regler.

Svenska åkerier blöder säger åkare, 
chaufförer, fackföreningsfolk. Trafikut-
skottet i Riksdagen har i alla fall börjat 
lyssna men de vet inte omfattningen, 
SÄPO borde väl veta?

Åkeribranschen har gjort mätningar 
och hittills är de utländska bilarna 40 % 
för ett par år sedan!

Kontrollräknare har kommit fram till 
75 %!

Arbetstiden då? Polacker berättar att 
80-100 timmars arbetstid per vecka inte 
är ovanligt.

En ombudsman i transport har hjälp 

en polack att räkna fram vad han skulle 
haft om svenska kollektivavtal följs, han 
förlorar 373000 kronor på 20 månader!

Att gå med i facket betyder sparken.
Farliga förare på vägarna. En arbets-

dag på 17-18 timmar ökar dramatiskt 
trafikolyckorna.

Polisen har svårigheter, sitter de inte 
vid ratten vill säga, nästan alltid bor de 
inte i Sverige.

Kör- och viloregler gemensamma för 
hela EU:

Max. 4,5 timmar körning i sträck, vila 
45 minuter.

Max, körtid per vecka 56 timmar.
Dygnsvilan ska vara minst 11 timmar.
Veckovilan minst 45 timmar.
Skatter och avgifter.
Och som i byggbranschen har skatte-

verket svårigheter att få in pengar.
Samtliga företag, köpare och verkstäl-

lare har lätt att hitta kryphålen i byrå-
kratin.
 FÖRBJUD BEMANNINGSFÖRETA-
GEN!
SVERIGE UT UR EU!

arNOld steNmaN

Bemanningsföretagen, transportsektorn
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InrIKeS

Krig eller fred?
 När FN bildades var det meningen att 
världens regeringar tillsammans skulle 
bestämma skeendet och färdriktningen 
för organisationen, i praktiken en världs-
regering.  

Nu är FN helt underställd USA:s direk-
tiv. Får inte USA som de vill, bojkottar 
de FN, inställer sina ålagda betalningar 
till organisationen, och hotar andra 
länder med repressalier. 

Frankrike fick betala dyrt för att de 
inte stödde USA:s Irakkrig. Kom ihåg 
USA-presidentens uttalande, ”den som 
inte är med oss, är emot oss”.

 USA har sedan begynnelsen pekat ut 
kommunismen som sin värsta fiende, 
men i och med 

att de lyckades splittra det socialistis-
ka blocket och krossa Sovjetfederatio-
nen, har de hittat en ny värsta fiende, 
den muslimska världen. 

USA måste nämligen alltid ha en 
värsta fiende för att kunna motivera 
för sitt folk och omvärlden sin stän-
diga krigföring, vilket pågått kontinu-
erligt sedan USA:s bildande. Du måste 
ha räknemaskin för att kunna räkna 
USA:s alla krig. 

 USA:s halva tusen jättelika militär-
baser runt hela jordklotet, allt närmare 
de ryska och kinesiska gränserna, kan 
väl ingen tänkande människa beteck-
na som anläggningar för att försvara 
USA:s egna gränser. Ambitionen och 
slutmålet är naturligtvis att fullständigt 
behärska hela jordklotet, vilket de re-
dan nu är väldigt nära att göra.

 Socialistblockets militärallians Vars-
zawapakten avvecklades eftersom den 
inte skulle behövas sedan löften om att 
också Atlantpakten-NATO- skulle av-
vecklas. Men istället för att avveckla 
började NATO utvidga och flytta fram 
sina positioner allt närmare Sovjetiska 
gränsen. 

Dagens händelser och konflikttill-
ståndet i Ukraina iscensattes av EU 
med USA som dirigent, allt för att öka 
spänningstillståndet, framför allt i Eu-
ropa men också i världen. Ett lämpligt 
tillfälle för USA genom NATO att yt-
terligare flytta fram sina positioner di-
rekt ända till ryska gränsen.

I detta nu arbetas det febrilt för att 
öka spänningen till kokpunkten allt 
för att motivera sitt militära intåg till 
Ukraina och de ryska gränstrakterna. 
Det ytterligare ökade spänningstill-
ståndet skyller man naturligtvis på rys-
sarna. 

Att märka är att i detta nu har USA 

roffat åt sig ledartröjan från EU och 
Kievregeringen med sina fascister. 
USA hotar och genomför repressalier 
mot östra Ukraina och Ryssland, och 
skrämmer upp befolkningarna och 
trissar upp spänningstillståndet i öv-
riga östländer, genom stationeringen av 
stridsflyg i sina länder som gränsar mot 
Ryssland. Även Sverige kan komma 
att dras in i ett storkrig genom planer 
på anläggande av en stor amerikansk 
flottbas på östra Gotland. Man förbe-
reder ett tredje världskrig, det slutgil-
tiga kriget.  

 Nästa steg blir väl som vanligt, när 
USA manipulerat till sig ett nytt land 
till sin intressesfär, anläggande av jät-
telika militärbaser så nära ryska grän-
sen som man bara vågar. Det har hänt 
i Tjeckien, med motiveringen att USA:s 
territorium måste försvaras. Vilket 
hyckleri!

Kan man bli förvånad över att rys-
sarna reagerar?  

 Västvärldens USA-dominerade mili-
tärallians NATO med FN:s s.k. freds-
bevarande styrkor, också de USA-do-
minerade, som täckmantel, kan redan 
nu betecknas som en världsarmè. 

 Ett europeiskt- amerikanskt, s.k. 
frihandels område TTIP, håller på att 
bildas vilket medför, om den antas, att 
enskilda länder ställs under förmyn-
darskap, d.v.s. de har ingen talan. Det 
blir multinationella företag som kom-
mer att bestämma efter eget godtycke, 
och kan stämma nationer för brott mot 
groteska påtvingade avtal. De multina-
tionella företagen tänker inte ta några 
risker att förväntade vinster på sina 
investeringar kan minska, t.ex. genom 
nationers skärpning av miljölagar, av-
veckling av miljöfarlig verksamhet. 
Tyska staten har redan fått en stämning 
på halsen på miljarder euro, för beslu-
tet att avveckla kärnkraften.       

 Folken kommer att invaggas i tron 
att TTIP bara gäller en fördelaktig ren 
ekonomisk sammanslutning, men den 
ska utvecklas till en politisk union med 
en enda bank och en valuta, och som 
sagt helt i händerna på de multinatio-
nella jättekonglomeraten.

Enskilda länder som vågar sätta sig 
på tvären och inte följer direktiven 

kommer att straffas hårt med påtving-
ad marsch mot stenåldern som hot. 
Underkastelse blir enda möjligheten.

Bäva månde de europeiska och ame-
rikanska folken.

 Medborgarna kontrolleras fullstän-
digt redan nu, i smyg - Snowdens av-
slöjanden – genom telefoner, datorer, 
kreditkort varor och tjänster o.s.v. 
Makten kan spåra oss var i världen vi 
än befinner oss. Accepterar vi inte den 
nya tekniken och tjänsterna och godtar 
övervakningen, kallas vi bakåtsträvare 
och straffas med höga avgifter, för att 
tvinga oss in i ledet.  

 Vårt blivande penninglösa samhälle 
medför att det blir ännu mycket lättare 
för manipulatörerna att försätta oss i 
skuldsituationer, en modern form av 
”baggböleri”, d.v.s. ”den som är satt i 
skuld är inte fri”, som förre statsminis-
tern Göran Persson uttryckte det.

 Vi lever gott en tid men lockas in 
i skuldfällan och då slår grinden igen 
och vi blir totalt maktlösa. Vi kanske 
börjar på allvar fundera på ett annat 
ekonomiskt system, men tyvärr hin-
ner alternativen till rådande systemet 
förstöras. Redan nu verkar det utsikts-
löst att bevara välfärden, inte ens so-
cialdemokratin är intresserad utan går 
hela tiden med på privatiseringar och 
utförsäljningar av våra gemensamma 
tillgångar. Märk väl att det inte är små-
företagare som tar över utan multina-
tionella jätteföretag i huvudsak.

När vi är helt i händerna på jätte-
företagen, och helt beroende av dem, 
avvecklas välfärden helt och vi blir en 
hjälplös underklass utan hopp, ett tras-
proletariat. Vi kan inget göra för de 
som styr och ställer är utom räckhåll 
för oss.

Vår världs framtid avgörs i hemlig-
het, helt utan insyn för oss bl.a. med 
den mäktiga Bilderbergergruppen in-
blandad. De arbetar bakom hårdbeva-
kade, stängda dörrar och fattar ode-
mokratiska beslut. I kulisserna verkar 
presidenter och stats- och premiärmi-
nistrar utan sina medborgares vetskap. 

 Innehållet i George Orwells bok 
”1984”, skrivet för snart 70 år sedan, 
där krig beskrivs som försvar, försäm-
ringar av servicen som förbättringar 
och storföretag utan insyn som kund-
fokuserade lösningar, speglar i stort 
den nu rådande verkligheten.  
                                                                                                                                              

jOhN esluNd

Kan man bli förvånad över att 
ryssarna reagerar?  
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utrIKeS

Greklands Kommunistiska Parti lämnar 
GUE/NGL i Europaparlamentet

KKE:s centralkommitté har gjort en ut-
värdering för de senaste åren av grup-
pen i EU parlamentet, GUE/NGL och situ-
ationen efter EU valet. KKE vill påminna 
om att grundinställningen från partiet 
till folket är att vi vill avslöja EU:s planer, 
så att folkets kamp mot det imperialis-
tiska EU ska bli starkare med målet att 
folket ska ta över produktionsmedlen, 
lämna EU och att folket ska ta över mak-
ten. Den grundinställningen kan inte för-
enas med att KKE deltar i grupper som 
försvarar EU.

KKE deltog sedan 1994 och fram tills 
nu i GUE/NGL, en grupp som är en 
konfederation av olika partier som sak-
nade gemensam ideologisk grund för 
att underlätta för oss i några praktiska 
frågor angående arbetet i EU parla-
mentet samt för att samordna arbetet 
med andra kommunistiska partier. De 
20 åren, speciellt efter bildandet av Eu-
ropeiska Vänsterpartiet förde KKE en 
ideologisk kamp mot många partier 
medan många partier inte accepterade 
att gruppen var en konfederation av 
partier. I de försöken spelade SYRIZA 
från Grekland och Die Linke från Tysk-
land en framträdande roll. De ville att 

dessa partiers inställningar skulle bli 
GUE/NGL gruppens inställning.

Situationen har förvärrats den se-
naste tiden. Den strukturen som fanns i 
konfederation då finns inte nu. Europe-
iska vänsterpartiets partier som deltar i 
gruppen har en gemensam politisk linje 
som grupp och i alla kommittéer som 
de sitter i framhåller Europeiska vän-
sterpartiets politik som GUE/NGL:s 
politik. Situationen blir ännu värre då 
EU stödjer strukturen med de europe-
iska partierna som stärker EU kommis-
sionen och hela systemet inom EU.

Partierna attackerar KKE och de har 
en gemensam inställning när det gäller 
många saker mot KKE:s inställning.

De försöker närma sig den socia-
listiska gruppen (sossarna) samt de 
Gröna för att blida ett “vänsterblock”. 
De ställde sig till exempel bakom EU:s  
ekonomiska politik 2014-2020 tillsam-
mans med det europeiska folkpartiet 
och liberalerna.

Die Linke för en antikommunistisk 
kampanj för en historierevisionism 
som jämför nazism/fascism och kom-
munism med de försök som gjordes av 
Sovjetunionen och andra socialistiska 

länder att bygga socialism.
Alla de åren som KKE mot-

satte sig försöken var KKE 
motståndare till de partier 
inom GUE/NGL som stödde 
kriget i Libyen, inblandningen 
i Syriens inre angelägenheter, 
invasionen i Centralafrikan-
ska republiken, fördömandet 
av Kuba och att de stödde 
EU:s inblandning i Ukraina. 
KKE var motståndare till Eu-
ropeiska vänsterpartiets poli-
tik för att man kan göra det 
lite bättre inom det kapita-
listiska systemet. Vi anser att 
EU är för kapitalet och inte 
för folket. Därför ser vi att 
situationen är mycket nega-
tiv för oss, kommunister. Så 
länge vi stannar inom GUE/
NGL kommer det att fördröja 
vår politik som vill rekonstru-
era den kommunistiska rörel-
sen. Det skulle användas som 
ett ”vänsteralibi” för att den 
opportunistiska och socialde-
mokratiska politiken skulle få 
ännu starkare fäste, för par-
tier som arbetar för EU och 
accepterar det kapitalistiska 

barbariet.
Att KKE:s EU-ledamöter inte ska 

ingå i någon grupp ska inte bli ett hin-
der för oss att föra vår politik. KKE:s 
EU-ledamöter ska fortsätta föra kam-
pen för arbetarklassens rättigheter 
mot EU och dess politik men vi kom-
mer också att avslöja EU:s planer mot 
folken samt den roll som Europeiska 
vänsterpartiet och de partier som ingår 
i det spelar som har övergett kampen 
mot EU och omkullkastandet av kapi-
talets makt i deras länder med att ingå 
i regeringar (Italien, Frankrike, lokala 
regeringar i Tyskland, Spanien osv.). Is-
tället för att hjälpa folken har regering-
arna motarbetat arbetarrörelsen.

KKE ska fortsätta arbeta för att re-
konstruera den kommunistiska rörel-
sen med bilaterala kontakter med kom-
munistiska partier i EU- parlamentet, 
med partier i Europa och hela världen. 
Vi kommer att stärka de internationel-
la mötena och Initiativet i Europa med 
de 29 partier som deltar i det mot EU 
och för att försvara folkens intressen.
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OPInIOn

Fascismen och opportunismen
Fascismen i Europa har under de senaste 
åren flyttat fram sina positioner och bru-
kandet av våld mot sina politiska mot-
ståndare och mot dem som de anser vara 
mindre värda har ökat. Sverige är inte 
heller förskonat av ökad fascistisk aktivi-
tet. De senaste månadernas attacker på 
demonstrationer och enskilda individer 
visar att frågan måste tas på fullt allvar. 
Men samtidigt som konfrontationer mel-
lan antifascister och fascister ökar seglar 
också opportunismen upp. Jonas Sjöstedt, 
Vänsterpartiets ordförande, har tillsam-
mans med andra ur V:s partistyrelse inta-
git positioner som i det närmaste liknar 
borgerlighetens ställningstaganden. I sin 
iver att framstå som goda demokrater 
inför riksdagsvalet 2014 har de tagit av-
stånd från allt politiskt våld, det vill säga 
Vänsterpartiet fördömer inte bara nazis-
ternas förföljelser och mord på oliktän-
kande (minns mordet på fackförenings-
ledaren Björn Söderberg) utan också den 
antifascistiska försvarskampen. 

Det politiska våldet har brukats för att 
befria miljontals människor från feodalt 
och kolonialt förtryck, bekämpat olika 
former av rasistiska apartheidsystem i 
diktaturer som på Kuba och i Sydafrika 
men också i så kallade demokratier som 
USA. Likaså har det varit ett fundamen-
talt instrument i avancemanget för arbe-
tarklassens rättigheter och skapandet av 
den första arbetarstaten. Att så slentri-
anmässigt som Sjöstedt avfärda allt po-
litisk våld vittnar om en djup historisk 
okunskap om den progressiva karaktär 
det kan spela om det brukas i folkets 
intressen, men också om Vänsterpar-
tiets allt mer tilltagande opportunism 
och hyckleri. I riksdagen har man inte 
haft något emot att medverka i impe-
rialismens härjningar med att bland an-
nat skicka trupper till Afghanistan och 

stridsflyg till Libyen. Likaså är V inget 
parti som tar avstånd från andra delar 
av det statliga våldsmonopolet som po-
lis, domstolar och fängelser. 

Det kanske finns de som säger att Sjö-
stedts uttalanden ska tolkas som att det 
enbart är förkastligt att bruka politiskt 
våld inom en borgerlig demokrati som 
Sverige, men likväl måste man ta av-
stånd från sådana åsikter. För det skulle 
innebära att ”Stoppa matchen”- kam-
panjerna 1968 och 1975 var felaktiga 
och likadant är det med kravallerna i 
Lund i början på 90-talet där man lyck-
ades att stoppa nazisterna från att hålla 
sina årliga Karl XII- demonstrationer 
för att inte glömma motståndet mot po-
lisen i samband med Göteborgskraval-
lerna 2001. Sjöstedt tar avstånd från ak-
tioner i den antifascistiska kampen som 
inte inbegriper våld men som hindrar 
fascister att hålla sina demonstrationer 
och manifestationer som i Göteborg den 
14 maj. Därför kan man säga att han 
har sällat sig till liberalernas hållning 
som säger att inom en borgerlig demo-
krati är alla åsikter tillåtna och att fas-
cisterna har rätt till våra gator.

Samtidigt som Sjöstedt har tagit av-
stånd från det utomparlamentariska 
våldet mot fascismen, något som han i 
första hand avser med sina fördöman-
den, talar han sig varm om skapandet 
av en bred folklig front mot fascismen. 
Man bör ställa sig frågan varför V inte 
tagit initiativ till att skapa en sådan 
front eller nätverk som inbegriper di-
verse kamporganisationer som fackför-
eningsrörelsen och andra vänsterpartier 
samt olika intresseorganisationer. Det är 
trots allt ett av Sveriges största partier 
med stora resurser och tusentals med-
lemmar och det fascistiska hotet är inget 
som dykt upp i samband med händel-
serna i Kärrtorp. Man kan istället tolka 

Sjöstedts åsikter som ett försök att un-
dandra sig det ansvar som tillkommer 
V som varit alltför passiva som orga-
nisatör av det antifascistiska motstån-
det. Den rollen har däremot de grupper 
som Sjöstedt gärna kritiserar i borgerlig 
media vällviligt axlat, något som de till 
stor del skött bra även om misstag har 
begåtts, misstag som förstorats alltför 
mycket av de passiva kritikerna.

Nej, Vänsterpartiet och andra oppor-
tunister ställer istället sina förhoppning-
ar till den borgerliga statens våldsmono-
pol. I uttalande efter uttalande kräver 
man mer resurser till polis och säker-
hetstjänst och att dessa ska ta det fascis-
tiska hotet på allvar. Menar de den po-
liskår vars rasism är väldokumenterad, 
som registrerar romer och använde sig 
av rasistiskt språkbruk i samband med 
kravallerna på Rosengård och i Husby? 
Menar de att den säkerhetstjänst som 
skickat folk till Egypten för tortyr och 
som övervakar oss konstant ska garan-
tera våra mänskliga rättigheter? Uppen-
barligen har V fortfarande inte förstått 
att staten inte är något verktyg för det 
allmännas bästa, för att skydda oss mot 
mörkermännen. Staten är inget annat 
än ett verktyg för en klass herravälde 
över andra och eftersom fascismen är 
en ideologi som kapitalet tillgriper när 
det befinner sig i djup kris kommer den 
aldrig att förbjudas eller ”tas på allvar”. 
Endast arbetarrörelsen har kraft och in-
tresse att hejda dess utbredning men då 
kan man inte vandra opportunismens 
väg. Fascismens fullständiga förintelse 
är däremot endast möjlig efter att kapi-
talets herravälde har ersatts med arbe-
tarklassens, det vill säga efter den socia-
listiska revolutionen.

viCtOr diaz de filippi

Miljontals arbetslösa världen över
Omkring fyra miljoner människor anslöt 
sig förra året till de arbetslösas skaror 
världen över vilket innebar att den offi-
ciella arbetslöshetssiffran uppgick totalt 
till cirka 200 miljoner öppet arbetslösa 
människor. Detta enligt den årliga rap-
port om arbete som publicerades av In-
ternationella arbetsorganisationen (ILO) 
i Genève. 

Europaparlamentet framhåller att det 
idag i världen finns drygt 30 600 000 
fler arbetslösa jämfört med perioden 
före utbrottet av den globala kapitalis-

tiska krisen 2008. 2014 beräknas anta-
let arbetslösa i världen öka med 3 300 
000 personer.

Vidare spås det att år 2019 kommer 
arbetslösheten i världen överstiga 213 
miljoner. Man tillade också att arbets-
lösheten kommer att ligga på samma 
nivå under 2017.

Nordafrika och Mellanöstern är de 
områden som har den högsta arbets-
lösheten under 2014, med en andel på 
12,3 procent respektive 11,1 procent . 
Den största ökningen av arbetslösheten 

under 2014 noteras i de centrala och 
södra delarna, sydöstra Europa och 
länderna i Öst- och Centraleuropa.

När det gäller migration på grund 
av arbetslöshet, rapporterar Interna-
tionella arbetsorganisationen att cirka 
231 500 000 personer under 2013 lev-
de i ett annat land än där de föddes, 
och att deras totala andel ökat med 57 
miljoner sedan 2000, varav 19 procent 
av denna ökning har skett under de se-
naste tre åren.

Charlie paulssON
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EGNA ORD – EGNA UPPLEVELSER

 Vid tiden för min födelse hade baksidan 
av Storfurstendömets kopparslant ett 
stort N och II, vilket betydde Tsar Nikolai 
den Andre. Silverslantarna omringades 
av ”47.24 stycken skålpund rent silver”.

Jag har en två marks silverslant som 
minne. Enligt min mor fick jag den av 
en rysk sanitär eller fältskären, när jag 
tappert hade utstått omvårdnaden av 
min brända fot.

Mitt hem var de 14 första åren i mitt 
liv i Björneborgs landsförsamlings by 
Pihlava, där A. Ahlströms såg gav le-
vebröd – åt dem som de gav. Efter in-
bördeskriget hörde min far inte till dem 
som fick, eftersom han hade varit på de 
rödas sida, för vilket man straffades på 
många olika sätt. Han hörde till dem 
vars namn hade märkts på en så kallad 
svart lista. Sålunda var han tvungen att 
söka arbete annanstans.

Den växande sågindustrin i norr be-
hövde tillfällig arbetskraft, så att de 
som var på listorna kunde få jobb åt-
minstone sommartid. Flyttningsström-
marna gick då från söder norrut, ef-
tersom många familjer var i en likadan 
situation.

År 1929 flyttade vi till Kemi, där 
pappa hade fått en arbetsplats. Mitt 
hem var arbetarvänligt, som det heter, 
och jag tror, att den var det i ordets bäs-
ta bemärkelse. Min bror och jag hade 
full frihet att välja vår egen väg. Exem-
plet är ändå en stort påverkande kraft. 

Jag hade redan i Pihkala hört till fören-
ingsunga och jag trivdes på Arbetarnas 
hus, min kusin, min bästa vän hade sitt 
hem där.

Avfärden från födelsetrakten långt 
bort var vemodig, men samtidigt spän-
nande också, ty förut hade jag inte varit 
längre än till Björneborg.

Den första vintern i Kemi var också 
ganska ensam och det hade inte gått 
fort att hitta kamrater. Jag hade redan 
gått ut skolan i Pihkala. Situationen 
lättade på sommaren, när simnings-
säsongen började och Pajaristranden 
var i närheten. Där fick jag mina första 
bekantskaper. Mitt liv fick också nytt 
innehåll när jag fick börja yrkesutbild-
ning. 

Det var bräder för Arbetarnas hus, 
där det nog hade funnits intressant sys-
selsättning om det hade varit öppet. 
Om bristen på sysselsättning talade jag 
ibland med mor och far.

Alltså, utan att tveka tog jag mej an 
tillfället, när det erbjöd sej ett sådant.

Den 17 november 1933 tillfrågades 
jag om jag följande afton vill fara med 
på ett möte, där det behövs represen-
tanter för ungdomen. Jag frågade vad 
för slags möte det var frågan om och 
fick veta att det var det ”under jor-
den” verksamma kommunistpartiets 
distriktsmöte i Lappland. Jag undrade i 
mitt stilla sinne över varför valet hade 
fallit på mej, som var en ganska okänd 
flicka, men den som frågade var en ak-

tad person, så jag lovade. Föl-
jande kväll väntade på avtalad 
plats min ledsagare – bekant 
enbart till utseendet – och för-
de mej över Kemi älv som var 
isbelagd till en stugas trappa 
i Kuivanoro och uppmanade 
mej att gå in, själv kom han 
inte.

På plats fanns bara några 
få och det kom fler. Så små-
ningom blev vi 11, av vilka en-
dast 3 kvinnor. Deltagarna var 
bland annat från Kolari, Kit-
tilä, Rovaniemi, Torneå, Simo 
och Kemi.

Vi höll just på att inleda mö-
tet med välkomstkaffe som jag 
hämtade i köket, när det bör-
jade höras oväsen utifrån och 
snart sparkades det på dörren 
och genom fönstret kastades 
en bomb som innehöll tårgas. 
In rusade spaningspolisen som 
kallades ohrana – under led-
ning av sin chef. I sin bok ”pu-

naiset etappitiet” beskriver Alanen hur 
ridderligt, fint och tappert deras trupp 
uppträdde när de fängslade oss. San-
ningen är ändå helt annan. Deras stank 
av gammalt brännvin segrade över tår-
gasen och ackompanjerades av väldiga 
svordomar och därtill den förblindan-
de, svidande gasen. De sparkade dess-
utom männen, fastän ingen gjorde mot-
stånd.

Vi kedjades parvis i handbojor och 
började avtåget mot Kemi. Vi gick över 
älven, som ställvis hade vatten. Ett av 
paren var olika långa och tvekade att 
stiga i vattnet med sina små skor. Då 
skrek spaningschef Auer, att storboven 
går först och lillboven efter. Den här 
ordern tyckte jag att var så komisk att 
jag skrattade till. Det retade upp Auer 
och han ämnade få mitt leende att stel-
na, för att inte tala om mitt skratt. Den 
utsagan gick också i uppfyllelse, efter-
som de i över två år verkligen försökte 
åstadkomma det. I den lössrika finkan i 
Kemi först flera veckor utan några som 
helst sängkläder och nästan utan mat 
också.

Jag är fångvaktare Sehlman mycket 
tacksam över filten som han på eget an-
svar gav åt mej för nätterna.

Förhören i Kemi var ansträngande 
och genomfördes ofta på nätterna och 
sent på kvällarna. De försökte påverka 
oss genom tidpunkten. Hot skrämde 
mej inte – verkligen inte – och angivel-
serna av hemlig verksamhet, de visste 

Författarinnan Salli Rissanen till vänster med sin kamrat Elsa
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jag att de var påhittade, eftersom jag 
inte hade deltagit i någon verksamhet 
innan det där mötet. När vi fördes till 
Uleåborg, gav Auer löfte om en mild 
dom om jag ”pratade”. Jag sade att jag 
alltid har trott att det är domarna som 
dömer, av vilket han upprörd spådde 
att jag skulle sticka strumpor i Tavas-
tehus i fem år och förlora min ungdom. 
Jag räknade ut för honom att 18 + 5 är 
23, så att när jag skulle friges skulle jag 
ännu vara ung och ha sett mera.

Auer kom också till Uleåborg för 
att förhöra och med sej hade han en 
”ohrana” som senare hamnade på sin-
nessjukhus och då var jag rädd. Jag var 
helt säker att de skulle klå upp mej, ef-
tersom redan förhörsplatsen var skräm-
mande. Det hängde bojor och batonger 
på väggarna och underliga föremål, 
vars ändamål jag inte kände till. Mitt i 
min rädsla hann jag ändå bredvid mej 
uppfatta en flaska, vars innehåll jag inte 
kände, men jag beslöt mej för att slå 
med den genast när man skulle angripa 
mej. Vad avhöll månne Auer från att 
göra det, trots att den andra hela tiden 
upprepade: du är en stackare, låt det 
smälla redan. Auer skuffade ändå un-
dan honom, öppnade dörren och skrek, 
att ”Bli inburad då och berätta om du 
kommer ut därifrån att Auer misshand-
lade dej!” Jag blev inte slagen en enda 
gång, men det var också den enda disci-
plinåtgärd jag inte utsattes för.

Sedan började väntan på rättegång-
en. På den tiden var Hovrätten fylld av 
likadana historier, så att förhörstiden 
ofta tänjdes ut med månader. För oss 
blev det slutligen ett halvt år, vilket inte 
drogs av domen.

Julen 1933 förflöt i länsfängelset i 
Uleåborg med telegraferingsövningar. 
En lösdrivarflicka hade gett mej Morse 
alfabetet under utegången, naturligt-
vis i hemlighet. Telegraferingen var ett 
mycket givande tidsfördriv, det var som 
att lära sej ett nytt språk och genom det 
språket fick man veta om livet i fäng-
elset, som innehöll en mycket brokig 
skara.

Det var i februari eller mars som vi 
fördes till länsfängelset i Vasa. Vasa 
Hovrätt var den domstol, som gav oss 
vår dom. I Vasa lärde jag mej morsera 
genom gallren med handen och en man 
som var med i samma historia behärs-
kade också den konsten, så vi diskute-
rade livligt, eftersom vi hade synkon-
takt, och vi ”brann” inte en enda gång.

Därifrån minns jag också en episod, 
när det en kväll började komma rök 
in i cellen. Det kom mer och mer, så vi 
ringde på klockan vid dörren. Vakten 
kom och frågade vad för nöd vi hade, 
men förstod det redan själv. Nattvak-

terna hade inte nycklar till cellerna, 
utan de måste hämtas hos vaktchefen. 
Det tycktes ta en evighet. Den evigheten 
var fylld av ett obeskrivligt oväsen, när 
hela våningen och till slut hela fängelset 
ringde i klockorna, bankade på dörrar-
na och skrek hysteriskt.

Till slut började dörrarna öppnas och 
cellerna tömmas. Natten tillbringade vi 
i källarvåningen huller om buller om 
varandra politiska, evakuerade, fos-
terfördrivare till och med kvinnor och 
män. Jag talade med en ung lösdrivar-
flicka som berättade att hon hade varit 
båtflicka, men att hon aldrig mera skul-
le gå i någon som helst båt, om hon nu 
skulle överleva.

Eldsvådan var en vindsbrand, där 
vi förlorade alla våra kläder, eftersom 
våra civila kläder förvarades där. För 
dem fick vi nog senare något slags er-
sättning.

Vi fördes aldrig till Hovrättens hus, 
utan hovrätten kom till fängelset. Jag 
var förundrad över att jag trots hoten 
inte anklagades för annat än att jag del-
tagit i mötet, vilket räknades som för-
beredande av landsförräderi.

Med spänning väntade vi på förkun-
nandet av domen. Vi fick ändå läsa om 
dem i Vasa-lehti (Vasa -bladet) innan 
domsrätten uppläste dem för oss per-
sonligen. Bladet lovade åt ”arbetaren” 
4 år, till vilket jag hann anpassa mej 
innan man officiellt meddelade den rik-
tiga domen som var 2 års tukthus, så 
det var ett glädjebudskap.

Då jag såg på de bistra domarna, 
kunde jag inte ana att jag skulle få en 
son, som skulle sitta på samma sida av 
skrivbordet och läsa domar. Decennier 
senare auskulterade han vid Vasa hov-
rätt.

Fängelset i Vasa minns jag på många 
sätt som friare än det i Uleåborg för att 
inte tala om Tavastehus, som var ett 
tukthus i ordets grövsta bemärkelse. 

Lite före påsk fick vi sedan samla 
ihop våra få pinaler och färden mot 
Tavstland började.

Vi väntade med oro på att komma 
dit, eftersom vi kände dess rykte. Ändå, 
trots allt var där alla andra politiska 
kvinnofångar, vilket ingav tro och hopp 
om att stå ut bättre.

Genast när vi steg in genom porten 
fick vi märka att vi hade kommit till ett 
TUKTHUS. Ändå betraktade vi  den 
första måltiden i koppen vid dörren 
med förvåning eftersom det såg ut att 
vara plommonsoppa, vilket det också 
var när vi försiktigt smakade på den. Vi 
trodde att de tänker förgifta oss genast. 
När jag strax telegraferade till grann-
cellen och berättade om våra misstan-
kar, blev det en liten paus, varefter vi 

fick uppmaning att äta, ty det skulle 
säkert vara den sista russinsoppan på 
flera år. Den hade enligt dem serverats 
på grund av specialfallet Påsken och vi 
hade turen att vara på rätt plats vid rätt 
tillfälle.

Det ljumma teet och brödbiten vi 
fick morgonen därpå återbringade oss 
till verkligheten. Disciplinen var militä-
risk och vakterna specialskolade för att 
vaka över politiska fångar. Ändå slogs 
all den orättvisa, den hårdhet och det 
hat, som cheferna och vakterna visade 
oss, tillbaks av den sköld vår samman-
hållning bildade. Ingen annanstans har 
jag fått uppleva så stort kamratskap, 
så stark vänskap och en sådan vilja att 
hjälpa. Till cellkamrater fick jag hel-
singforsarna Veera och Elina, som var 
jämgamla med mej. Elinas dom var ett 
år och Veeras två år. Veera blev senare 
Ville Pessis hustru.

Vi fick vara tillsammans under den 
så kallade dagscellens tid, som räckte 
ett halvår. Den tiden var i enlighet med 
fängelsets förordning och råkade för 
oss vara från våren till hösten. Alla 
hade vi en extra utegång, vilket gällde 
alla som var under 21 år och vi plane-
rade den effektivt, eftersom vi var på 
tremanhand och därför inte behövde 
beakta andra. Turvis gjorde en av oss 
ett gymnastikprogram och ledde det, 
bara när det regnade måste vi nöja oss 
att promenera eftersom planen vättes. 
Sådana dagar drog vi kvällsjumpan 
inomhus. Vi började morgnarna med 
kalla handdukar, så gjorde alla politis-
ka fångar. Vi trodde att det hade en bra 
verkan, och säkert hjälpte det också.

Vi fick låna tre böcker varje månad 
och lite fick vi också själva inverka på 
ämnesområdet. Alltså valde vi var och 
en olika innehåll så att vi tillsammans 
hade ett urval på 9 böcker. Vi började 
också få så kallade luntor. Dem fick vi 
under de gemensamma utegångarna ge-
nom att byta rockar. Det gick så till, att 
den som hade en lunta kastade sin rock 
på gräsmattan och mottagaren som 
kommit överens om saken på förhand 
genom telegrafering kastade sin rock 
bredvid, så att rockarna sedan behän-
digt byttes när vi gick in.

Det här rocksystemet fungerade all-
tid, fastän det ofta var hårda razzior i 
cellen.  Guiden i det restaurerade Ta-
vastehus fängelset berättade, att det i 
luftkonditioneringskanalerna hade hit-
tats stora mängder luntor när fängelset 
revs. Kanalen var ett i golvnivå ca 15 
gånger 20 cm svartmålat galler, där en 
svart rulltråd fungerade som fäste. Det 
känns som om man ännu också borde 
viska när man talar om detta.
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Tukthusen var – och är kanske ännu 
också – tvångsarbetsinrättningar. Vi 
hade som arbete att sticka soldatsock-
or. Arbetena var normerade, men vi 
gick hela tiden under normerna. Det 
var en protest mot att de politiska fång-
arnas rättigheter hela tiden begränsades 
allt mera, och också mot att normerna 
hela tiden ökades. Varje månad räk-
nades det utförda arbetet och om man 
inte fyllde normen måste man svara för 
det inför styrelsen, som var fängelsets 
domstol. Straffen varierade mellan 4 – 
8 dygn antingen vatten och bröd, mörk 
cell eller hård bädd, det vanligaste var 6 
dygn vatten och bröd.

Elinas och Veeras dagscell tog slut li-
tet innan min egen och de dömdes till 
straffavdelningen, vilket innebar att 
de få rättigheter som politiska fångar 
ännu hade, upphörde. Vi skildes med 
hopp att också jag kommer till samma 
avdelning inom en snar framtid och att 
vi kommer i samma cell. Så blev det dä-
remot inte, utan jag hamnade först två 
veckor på nattcellsavdelningen, där vi 
gjorde vårt arbete i ett gemensamt ar-
betsrum och om natten var ensamma i 
en liten skrubb utan fönster. Först däri-
från dömdes jag till straffavdelningen. 
Det var inte nog, utan dessutom döm-
des jag till ensamcell, fast det stod an-
norlunda i domen. Därmed började en 
ensamhet som räckte ett år och två må-
nader.

    Som arbete skulle jag riva fjädrar 
och som läsning fick jag två gammal-
modiga religiösa böcker. Allt detta ar-
rangerade biträdande chefen som kall-
lades för Riipis – Hilja (Riv-Hilja).   

Min ensamhet var inte total, för jag 
omgavs av en krets verkliga vänner, 
som gjorde allt de kunde. Jag fick läs-
ning i rocken, till och med en bok ib-
land, men det var riskfyllt och metoden 
brukade inte riskeras. 

Genom telegrafering hade jag kon-
takt med hela ”hörbarhetsområdet”, 
vilket omfattade också vatten-brödcel-
lerna under vår avdelning. Deras invå-
nare var dock ofta sådana, som behärs-
kade konsten dåligt eller inte alls. Men 
ibland fick man höra hjärtskärande his-
torier, när det råkade vara en ”kundi”. 
Neråt var det tryggt att telegrafera, för 
kamraten ”brann” inte. Själv var jag så 
ofta straffad för dådet, att chef Koski-
nen sade: ”Nå där kommer vår gamla 
vän igen”.  Ändå fick jag aldrig ett 
egentligt straff utan en varning. Kanske 
också straffens mängd har någon övre 
gräns. Välgörenhet idkades inte i Ta-
vastehus.

Också slottskasernens gossar gav 
mej flera skäl till att öka min trivsel. 
Jag arrangerade psalmerna de sjöng om 

morgnarna till ett snabbare tempo, och 
marschsångerna skrev jag nya ord till. I 
fjädrarna plockade jag dikter. Jag blan-
kade vattenkärlets lock till en spegel, 
jag förkortade min fångdräktskjol och 
pressade den i sängen, jag lade vågorna 
i mitt hår på sina rätta ställen och det 
var underbart, en extra utegångstimme. 
Och mest väntade var de månatliga 
breven från det civila.

Men det mest väntade var när jag 
fick veta att min far skulle komma och 
besöka mej. Jag hade inte spänt mej in-
för rättegången, för förhören bara en 
gång, men när jag gick för att möta min 
far gick jag som på främmande fötter. 
Vi fick tala genom buren fem minuter 
och jag kom inte ihåg efteråt om vi 
hade sagt någonting, jag kom bara ihåg 
pappas stora, blå ögon, när han försök-
te blinka bort tårarna.

Strax efter vårt möte, fick pappa en 
dom på två år.

Inför arbetarnas högtidsdagar för-
sökte vi alltid planera något gemen-
samt, som inte så mycket syntes utåt, 
men första maj var första maj och det 
måste också synas, vi pressade våra 
kjolar, vi satte alla scarfar över axlarna 
på samma sätt, vi gick som om vi gått 
med samma fot med samma steglängd, 
tigande. Vanajavesi glittrade blå, vår 
krets gick med glada ansikten när vi 
kom ihåg annorlunda första majdagar, 
som vi hade tillbringat under annor-
lunda förhållanden. I våra stilla sin-
nen sjöng vi sånger. Det var den star-
kaste första maj jag någonsin upplevt! 
Den inverkade på ett annat sätt på vår 
vakt Leena Kiepula, vars vackra ansikte 
ägde en otrolig röst, med vilken hon 
röt: ”Varför kan ni inte alltid marsche-
ra så här”. Någon vågade svara tyst att 
det inte alltid är första maj.

Jag har många gånger tänkt att den 
starka sammanhållningen, känslan av 
samhörighet, hjälpte oss att uthärda. 
Sättet att visa allt det var små, bara en 
blick, en handtryckning i hemlighet, ett 
budskap som förmedlades längs väggen 
från cell till cell: ”Hälsningar från Eke-
näs, Sukeva, STÅ UT KAMRATER”.

Vi hade hunnit vänja oss vid straffav-
delningen, när vi överraskande flyttades 
till Länsfängelset. Fängelsets ledning 
antog att det från vår avdelning kom 
en ”uppvigling” som nådde andra av-
delningar. Vi stationerades i en låg skild 
byggnad, där det inte fanns andra fång-
ar. Vi var alltså helt isolerade. Men inte 
så illa att det inte också skulle medföra 
något gott.  Bredvid byggnaden fanns 
ett brädlager, där männen i fängelset 
avhämtade trävaror. En dag hörde jag 
någon fråga bakom mitt fönster vem 
som vistas inne, steg på en stol och jag 

såg ett skrattande ansikte som tillhörde 
en lång pojkspoling. Han sade att han 
visste att vi var politiska och undrade 
varför vi härbärgerade bland dem, de 
kriminella.

Följande gång frågade han vad jag 
heter och sade att han var Olavi från 
Lahtis som satt 8 månader för misshan-
del. Samtidigt frågade han, om jag be-
hövde någonting som han kunde skaffa 
för sina pengar som han fick för sitt 
arbete. Efter en stunds betänkelse bad 
jag om en pennstump – den förra hade 
blivit kvar i straffavdelningens ventila-
tionskanal – samt lite socker, som jag 
inte hade fått på flera månader. Han 
förundrade sej men vi hade inte. Jag be-
rättade kort och efter någon tid fick jag 
genom fönstret ett paket, där det fanns 
förutom vad jag bett om också skorpor 
och te. Jag hann få dylika små paket 
flera gånger innan pojkens avfärd stod 
för dörren. I det sista paketet fanns det 
också en dikt. Olavi försökte få reda på 
mitt namn – alltså tillnamn – förnam-
net visste han redan, så att han skulle 
kunna skriva till mej, men jag vägrade 
säga det, för jag visste att det utanför 
fängelsemurarna var ett annat liv och 
andra känslor. Kanske jag skulle ha 
väntat intensivt på det där brevet?

Jag undrade över hur pojkarna fick 
allt arrangerat och vad för slags vakter 
de hade, kanske det bara ändå är läns-
fängelset och tukthuset som gör skillna-
den. Innan vi flyttade till länsfängelset 
hade jag fått som straff förlust av rätten 
till brev, vilket innebar att jag varken 
fick ta emot eller skriva brev. Ett halvt 
år förflöt så, men kanske påtryckningen 
utifrån gjorde, att det måste göras nå-
got åt den saken. Jag fick silke att bear-
beta, av vilket det skulle tillverkas näs-
dukar åt män. Man måste göra ränder 
på dem med silkestråd, sy tunna söm-
mar och namnge dem med bokstäver 
som jag själv planerade. Det här arbetet 
sattes det inte normer på. Jag lyckades 
så bra i arbetet, att jag hörde hur vak-
terna bakom dörren berömde mina al-
ster, dit de sattes för natten. 

Ändå fick jag inte brev därför, utan 
härnäst kom man med ett svårare än 
svårt spetsmönster, som inte heller nor-
merades. Arbetsledaren sade att det 
var den biträdande chefen som hade 
gett det. Då blev jag lite skrämd, för 
jag visste att jag var i stor onåd var hos 
henne. Senare märkte jag nog att hon 
hade trott att jag inte skulle klara upp-
giften, vilket skulle ha varit något av en 
seger för henne. Jag hade idkat handar-
bete ända sen jag var liten och speciellt 
tyckte jag om att virka. Det tog en och 
en halv månad att göra sex näsdukar 
och en lakansspets, efter vilket jag fick 
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52 brev och rättighet att skriva och jag 
hamnade inte på bröd och vatten. Där-
för var jag straffad endast 19 gånger 
under den tid jag var i Tavastehus. Alla 
flickor gladdes med mej.

Månne fängelsechefen märkte att 
”uppviglingen” fortsatte fastän vi 
var frånvarande, eller varför månne 
vi flytta tillbaks till Centralfängelsets 
straffavdelning. Från Vanajavesi hade 
isen gått och rosenbusken vi gick runt 
stod i knopp. Jag var ännu i ensamcell, 
men man kom inte längre med fjädrar, 
utan jag stickade strumpor och en gång 
i månaden satt jag en vecka på vatten 
och bröd, endast en gång var jag fyra 
dygn i mörker och en gång lika länge 
utan sängkläder.

Sommaren gick på samma sätt som 
sommaren förut och det blev höst. En 
gång under utegången lyfte Veera han-
den till hälsning, vilket innebar att hon 
inte skulle komma med oss följande 
dag. Då saknade jag för första gången 
friheten, och jag grät. Den dagen gjorde 
solstrimman på golvet mej inte glad. 
Man märkte min nedslagenhet och sade 
att jag följande sommar kommer att 
kunna känna havsdoften helt och fullt. 
Det hade jag längtat efter på somma-
ren.

Så avlöste dagarna varandra, men 
aldrig enformiga, för det hände alltid 
något. Ibland fick vi information uti-
från, förmedlad av kamrater som gri-
pits, ibland hade någon av oss lyckats 
tolka det som stod mellan raderna i 
brevet. Allting berättade vi för varan-
dra, vi funderade, tog ställning, lärde 
oss. Vi fick inte tala med varandra, det 
var förbjudet med hot om straff, men 
väggarna var i flitig användning och 
morseringen av hög kvalitet.

Den tredje vintern av min fängelse-
vistelse började och tiden för min frigiv-
ning närmade sej. Ibland var jag rastlös 
som om jag var rädd för att komma ut. 
Det var väl det som kallas institutiona-
lisering. Kan man bli beroende av ett 
fängelse?

Min sista dag på straffavdelningen 
den sista utegångstimmen hade jag tagit 
avsked av flickorna och känt mej myck-
et rörd. Föregående dag hade innehål-
lit i min rock varit överraskande, en 
avskedsgåva som gjorts gemensamt 
av hela avdelningen. Det var en stor-
slagen sammanfattning av vad vi hade 
upplevt tillsammans, dikter, händelser, 
teckningar och allt ihopknutet med ett 
RÖTT SILKESBAND! Var det månne 
den sista stumpen som hade förvarats 
i ventilationssystemet? Och allt det här 
måste jag förstöra. Jag grät när jag rev 
sönder det i ”byttan”. 

Praxisen var den att de som slapp 

ut fördes till en så kallad resecell och 
kläddes naken redan utanför dörren, 
för att man inte skulle kunna smuggla 
nånting. Jag fick en sträng varning att 
inte ens försöka, för om jag brann skul-
le straffet vara en sträng razzia, där till 
och med pennorna kunde gå förlorade. 
Och jag skulle ändå ha kunnat ta med 
mej min gåva!

Jag hade blivit tillskickad nya klä-
der hemifrån som ersättning för de 
som brunnit, men Veera skickade från 
Helsingfors underkläder, som inte ge-
nast hittades, för det var på en annan 
plats än de övriga kläderna. Därför fick 
jag gå till cellen helt klädd utan någon 
granskning. Jag var nere och harmsen, 
ännu till och med blir jag nedstämd. 

En souvenir har jag ändå. På avfärds-
dagen fick jag menstruation, som hade 
varit borta ett halvår och jag bad om en 
binda. Vakten sade att hon inte kan ge 
en, för det skulle vara borta från inven-
tariet, men hon kom ändå med den all-
ra sämsta, som segt hade trotsat tidens 
tand, och jag har den kvar med bok-
stäverna HK och LV i hörnet, det står 
för Hämeen Keskus – ja lääninvankila 
( Central- och länsfängelset i Tavaste-
hus). Underkläderna som Veera sänt, 
var så vackra, att också vakten förund-
rade sej ironiskt. Hur kan en urfattig 
kommunist ha råd med sådana. Sista 
dagen på straffavdelningen förekom 
ännu en märklig händelse. Jag höll på 
att ta emot en kamrats viktiga ärende 
att föra utanför portarna, när jag märk-
te att luckan i dörren öppnades. Trots 
det tog jag emot informationen, som 
redan var nästan slut. Nyckeln stacks 
klumpigt i låset och inte så som vak-
terna slängde dit den, så jag visste att 
någon från ledningen skulle komma. 
Det var någon biträdande chef. Hon 
var alldeles rasande och skrek. Jag fick 
verkligen höra vad jag var och hur hela 
deras bemödanden att uppfostra mej 
hade gått till spillo. Hur jag förutom att 
jag var hårdnackad och odisciplinerad, 
dessutom var obeskrivligt fräck, vilket 
framkom därav att jag inte slutade tele-
graferingen, fastän jag märkte att man 
såg den. Mycket annat sade hon också 
så mycket att hon till slut föll ihop på 
en pall, varefter jag skrek. Jag sade att 
hela skaran som travar omkring i korri-
doren borde sättas bakom lås och bom 
för att lära sej fostran. Jag sade också 
att helt annorlunda metoder än de som 
använts skulle ha haft effekt, fastän det 
inte skulle ha förändrat vår uppfatt-
ning om de rättigheter vår del av folket 
hade. Vakten kom till dörren för att se 
efter och då steg chefen upp och sade 
att fängelseporten inte skulle öppnas 
för mej på två veckor. Den tiden kunde 

staben ordinera som tillägg till straf-
fet. Och när jag väl hade kommit igång 
med skrikandet, skrek jag ännu efter 
henne att det är som en droppe i havet. 
När det blev tyst i korridoren berättade 
flickorna i granncellen att de visste vad 
som låg bakom oväsendet, hela avdel-
ningen tycktes veta. 

Jag sov gott hela natten och väntade 
nyfiket på vad som skulle hända mej i 
fortsättningen. Jag var därför verkligen 
överraskad, när vakten Honkanen – 
den enda som var mänsklig – kom och 
grälade på mej för vad jag hade gjort 
ännu den sista dagen och att det var 
nära att jag hade fått tilläggsdomen, 
men chefen Koskinen hade sagt åt den 
biträdande chefen att den flickan släpps 
nu. Och så ”fräck” var jag att jag bad 
att få telegrafera åt flickorna om för-
ändringen i läget. Då såg jag första 
gången vakten skratta.

Jag kände mej ovan i mina egna klä-
der, men i dem steg det ut en från en 
ung flicka utvecklad kvinna, inte bitter, 
inte rädd, utan medveten om den väg 
hon skulle vandra och också om att den 
inte skulle vara jämn.

Det har rymts med olika sträckor i 
resan som sträcker sej nästan ett sekel, 
jämna ibland och hur som helst värda 
att levas. I dessa tider undrar jag om 
jag ännu hinner se en ny peng, och vad 
som skall stå på slantens kant.

eN sOm  fOsterlaNdsförrädare 
dömd

 Kemi 29.8.1997

”En som fosterlandsförrädare dömd” 
hette Salli Rissanen. Hon var född 
1915 och dog 2010. Hon var barberare 
till yrket. De sista åren levde hon på 
servicehem, men nästan hela livet bod-
de hon i eget hus, cirka femton år som 
änka. Hon var aktiv i fredsrörelsen, 
följde noga med tiden och diskuterade 
gärna med vänner om vad som hände 
och var klar i tanken ända in i det sista. 
Hon protesterade mot omänskligheter 
ända in i det sista.

Hon skrev regelbundet kåserier i tid-
ningen, skrev också dikter och essäer, 
uppmuntrade andra skribenter, deltog 
i seminarier, i politisk aktivitet och 
kulturliv. Hon var en utpräglad hand-
arbetsmänniska, knypplade, vävde och 
tyckte om att göra vackra alster. Ännu 
som 90-åring skottade hon snö och 
skötte sin trädgård. 

För ovanstående uppsats fick hon 
länet Finska Lapplands delade första 
pris i en skrivartävling 1997. Hon fick 
motta priset ur landshövdingens hand.
kerstiN tuOmala, sOm översatte 

sallis uppsats till sveNska
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”Allt tyranni behöver för att nå ett fot-
fäste är att folk med gott samvete tiger.”

När en fridsam revolution blir omöjlig då 
är en våldsam revolution ofrånkomlig.

Jag vill inte spela profet. Men det är så 
många gånger jag hade rätt att mitt för-
nuft säger mig att vi har sovit för länge. 
Alldeles för länge. Nittonhundranittio-
nio förväntade jordens folk en apoka-
lyptisk övergång till tjugohundratalet. 
Apokalypsen kommer, det visste jag 
då men den kommer sakta, i små por-
tioner så att folk inte märker det. Och 
det blev så. Efter bara fjorton år vi är 

där och värre blir det. Djävulen vet att 
han förlorar på slutet och därför jobbar 
han fortare och fortare. Och lidandet 
blir bara värre. Det är priset vi måste 
betala för allt sovande, tigande, dröm-
mande… Javisst skall man leva i tro om 
en tusenårig fred men man måste hela 
tiden vara på sin vakt som kriget kom-
mer i morgon.  Så är det bara när man 
lever i en värld där makt och girighet 
härskar. 

Vi är mitt i en borgerlig diktatur. 
Men den borgerliga diktaturen har bör-

jat tappa mark under fötterna. Den har 
nått ett stadium då den inte vet vilket 
riktning den ska ta. I kamp om peng-
arna och makten har de helt glömt den 
lilla människan på gatan. Staten har 
aldrig varit så långt från den lilla man-
nen som nu. Och alla statliga tillgång-
ar har sålts till hajar. Vi har hamnat 
i rent slaveri där tio procent eller fler 
går hungriga till sängs. Och de som har 
jobb får inte öppna munnen på arbets-
platsen för att inte blir sparkade. Folk 
jobbar under ständig stress och press. 
Sjuka jobbar för att behålla jobbet el-
ler för att inte förlora dagpenning.  Jag 
har sett folk arbeta med pacemaker 
hängande utanför kroppen. Är det ett 
sådant liv vi vill ha. Är det demokrati. 
Det liknar mer en fruktansvärd dikta-
tur eftersom det kapitalistiska systemet 
inte tillåter arbetarklassen att med-
verka i produktionens förvaltning eller 
fördelning av nationalinkomsten också 
vidare. Med andra ord, det kapitalistis-
ka systemet är definitivt svårt för arbe-
tarklassen där varje statlig myndighet 
spelar stat i staten. Där råder företags-
ägarnas diktatur, storkapitalisternas 
diktatur, riskkapitalisternas diktatur, 
bankernas diktatur, försäkringsbola-
gens diktatur, inkassobolagens diktatur 
också vidare. Listan är oändlig.      

Piskan är lång under den borgerliga 
diktaturen och morötterna för få. Pis-
kan och morötterna? Exakt. Det passar 
bra. Åt boskap.

Borgerligheten viftar med demokra-
tiska fraser utan att veta vad demokrati 
är. Deras demokrati var kanske bra ef-
ter feodalismen men den börjar bli lite 
föråldrad och utsliten, formell. Men 
människor behöver inte en formell 
demokrati utan en riktig, byggd på en 
materiell grund, där folk inte har bara 
möjlighet att käfta och kritisera utan 
att få möjlighet att äta, att ha tak över 
huvud, att köpa, att resa upp sig kultu-
rellt, att ha jobb, att resa, utbilda sig… 
Det är bland annat de rättigheterna 
man skulle ha i en civiliserad värld. Det 
är det vi kämpar för.

Vad betyder en borgerlig diktatur 
där du hungrig fritt kan promenera ge-
nom stan utan att någon bryr sig om 
ifall du har mat på bordet, där du är 
befriad från allt, till och med det mest 
nödvändiga för egen överlevnad. Jag 
kan påstå att fyra saker ska man inte 
köpslå om, folk måste ha mat, tak över 
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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

Radio Kommunist tillbaka i etern

Sedan några veckor tillbaka är Radio Kommunist till-
baka i etern, en sändning via Burlöv-Lomma Närradio-
förening.  Programledarna Victor Diaz De Filippi och 
Jan Jönsson sänder 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 fredagskvällarna för 
att diskutera dagsaktuell politik på telefonnummer 
040-437070.

huvud, kläder och sjukvård. Varenda 
individ. Utan att några kapitalister 
gör vinst på det. En pensionär ska 
inte gå hungrig eller samla burkar 
för att överleva månaden.  Och det 
att vi är bara friskare och lever läng-
re är en myt. Ungdomen går utan 
jobb, gamla jobbar tills de dör och 
deras pensioner hamnar i fickor på 
kapitalister. Allt är fint beräknat.

Men borgerligheten har en Joker 
till. De har fördärvat fackföreningar, 
splittrat arbetarklassen. Och väckt 
till liv en ondska som kommer att 
ha fruktansvärda konsekvenser för 
oss och vår omvärld. Välfärdschau-
vinism! Högerpopulism! I högerpo-
pulismens fall grundas samhällstill-
hörighet på nationella, kulturella 
och etniska aspekter. Den retoriska 
sammankopplingen hos välfärds-
chauvinismen innebär en förståelse 
av att invandringen urholkar välfär-
den genom att tära på samhällets re-
surser, resurser välfärdschauvinister 
menar istället bör tillfalla den etniskt 
homogena infödda befolkningen fö-
reträdesvis barn och gamla.

Samma argumentation överförs 
på arbetsmarknaden där en konkur-
rens om arbetstillfällen utmålas till 
en etnisk konflikt mellan invandrare 
och den infödda befolkningen, något 
som i tider av hög arbetslöshet på-
tagliggör den retoriska kopplingen 
och förstärker de välfärdschauvinis-

tiska och andra xenofoba arguments 
legitimitet. De argumenten kan lätt 
ifrågasättas. Nittio procent av alla 
resurser ägs av en liten grupp kapita-
lister. Resterande tio procent innehas 
av folket. Så om invandrare påver-
kar några procent av de tio procen-
ten hur mycket blir det då i det hela. 
Vi vet att tvärtemot kommunismen, 
så plockar fascismen sin föda från 
missnöjda själar. En grupp maktäls-
kande människohatare som är en di-
rekt produkt av den borgerliga dik-
taturen. Till och med noga planerad 
i visa fall för de nödvändiga situatio-
ner.

     Kommunister är definitivt inte 
en missnöjesprodukt. Men jag kan 
inte påstå att allting är väl hos oss 
också.  Kapitalismen har skapat 
motsättningar mellan män och kvin-
nor som är främmande för kommu-
nister. Till och med en viss kvinnlig 
chauvinism liksom manschauvinism 
kan märkas. Det finns fraktioner 
inom kommunistisk rörelse och vän-
stern i övrigt som, jag hoppas kan 
samlas runt en enad plattform och 
gemensamt ta upp kampen för de 
värderingar vi står för. För männis-
kovärde, jämlikhet och socialism. 
Där ingen människa är exploaterad 
av en annan. 
”Ay Carmela” 

text & fOtO
jaNNe matt 
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