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Socialdemokratins kris
SAP har en ställning i samhälls-
livet som inget annat svenskt 
politiskt parti är i närheten 
av. Inte minst SAP:s ställning 
inom fackföreningsrörelsen gör 
att vad som händer inom SAP 
angår betydligt fler än SAP:s 
medlemmar. Krisen inom SAP 
blev totalt genom valresultatet i 
2010 års riksdagsval men krisen 
är äldre än så. 

SAP övergav tidigt den so-
cialistiska målsättningen. Dä-
remot har partiet traditionellt 
varit mycket medveten om ka-
pitalismens inneboende kriser 
och dess utsugning av det ar-
betande folket. Detta har man 
inte minst genom bygget av 
folkhemmet balanserat med ef-
tergifter åt det arbetande folket 
genom en stark och utvecklad 
offentlig sektor, en sektor som 
man aldrig tidigare lämnat ut åt 
kapitalisterna. Den ekonomiska 

politiken följde keynesianis-
men. Detta var en politik som 
var signifikativ för SAP ända 
fram till slutet av 1970- talet. I 
och med att Sveriges högerkraf-
ter på allvar tog strid om den 
ideologiska samhällsdebatten, 
inte minst genom skapandet av 
en rad s.k. tankesmedjor bör-
jade SAP:s ideologiska reträtt. 

Ett första led i den ideologis-
ka reträtten var att man inom 
SAP slutade med de ideologiska 
studierna, man lade ned sin 
dagspress. På så sätt överläm-
nades än mer av den dagliga 
ideologiska debatten till borger-
ligheten. Funktionärer utan ide-
ologisk motivation anställdes, i 
synnerhet inom LO-förbunden. 

Den moderna socialdemo-
kratin vill vinna ”medelklas-
sen” i ett samhälle där ägandet 
av produktionsmedel avgör 
klasstillhörigheten. I Sverige 

finns kapitalister och 
arbetarklass där arbe-
tarklassen förändrats 
genom en allt större 
tjänstesektor. Om ar-
betarpartier har någon 
uppgift gentemot mel-
lanskikten så är det att 
utveckla deras med-
vetande, d v s insikten 
om att deras levnads-
villkor är lika bero-
ende av kapitalet som 
LO-gruppernas. Hur 
många tjänstemän har 
inte förlorat sina an-
ställningar under den pågående 
krisen? 

SAP:s försök att finna en 
plats som liberalt borgerligt 
parti går inte. Den platsen är 
redan upptagen. Den kapitalis-
tiska överproduktionskris som 
nu med full kraft drabbar Eu-
ropas arbetarklass borde få SAP 

att inse att det kapi-
talistiska lyckoriket 
inte finns. Privatise-
ringen av skola, vård 
och omsorg är något 
som måste bekämpas 
liksom avreglering-
arna av för samhället 
livsviktiga funktioner. 
Vinterns kaos med 
SJ talar sitt tydliga 

språk liksom elpriserna.
SAP måste för att ha en 

framtid delta i och utveckla den 
fackliga kampen mot kapitalets 
utsugning av arbetskraften, SAP 
måste delta i och utveckla den 
utomparlamentariska kampen. 
Det gäller arbetstiden, privati-
seringar, miljön, den interna-
tionella solidariteten mm. Men 
framför allt så måste det inse 
att rättvisa skapas inte enbart 
genom fördelning utan genom 
förändrad egendomsförhållan-
den och en produktion inställd 
för att mätta det samhälliga 
behovet istället för profit till en-
skilda.



ledare
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För en ny politik
Nytt år men allt blir vid det 
gamla, pensionärerna skall 
plundras på 500 kronor i må-
naden vilket de styrande döljer 
med att sänka skatten. Det är 
bra att skattesystemet görs mer 
rättvisst genom att samma skatt 
drabbar både arbete och acku-
mulerat arbete när man nu envi-
sas med att arbete och konsum-
tion skall beskattas, istället för 
att beskatta produktionen. Med 
en beskattning av produktionen 
hade även samhället fått högre 
inkomster vid rationaliseringar 
vilka oftast leder till minskning 
av arbetskraftsbehov och ibland 
ökad produktion. Med ett så-
dant beskattningssystem skulle 
samhället lätt kunna finansiera 
alla sina behov genom att av-
sätta den nödvändiga delen av 
bruttonationalprodukten för ge-
mensam konsumtion. Det skulle 
dock behöva kompletteras med 
en beskattning av spekulation 
och arbetsfria inkomster. 

Det är orimligt med ett skat-
te- och fördelningssystem som 
gör att skola, sjukvård, äldre- 
och barnomsorg går på knä 
medan profiter och arbetsfria 
inkomster i en rasande omfatt-
ning gynnar den rikaste tionde-
len i Sverige. En rikedom som 
de i synnerhet skapar sig genom 
att plundra sjuka, arbetslösa, 
socialt handikappade och de 
svagaste grupperna i samhäl-
let genom den uteblivna för-
delningspolitik som borde vara 
naturlig i varje civiliserat sam-
hälle. 

Profiterna skapas i produk-
tionen. Där hårdnar också kli-
matet för de som har lyckan 
att ha kvar sitt arbete och att 
hålla sig någorlunda friska. Ar-
betsköparna har stärkt sin dik-
tatur över de arbetande, blog-
gare och personer som uttalar 
sig kritiskt i media sparkas, de 
fasta anställningarna raderas 
till förmån för bemanningsfö-
retag och korttidsanställningar. 
Det är samma tendenser både i 
den privata och i den offentliga 
sektorn. Politikernas och ka-
pitalägarnas målsättning tycks 
vara att utplåna den offentliga 
sektorn för att ge kapitalet en 

större ”marknad”.
Denna politik ser vi nu re-

sultatet av i Europa och andra 
delar av världen. I Europa sjun-
ker sysselsättningen snabbare 
än Titanic, valutorna fluktuerar 
och dollarn hålls uppe med krig 
och förväntade krigsprofiter. 
I Sverige skryter regeringen 
med att ekonomin är god och 

investerar några miljarder på 
krigföring i Afghanistan för att 
på sikt kunna vara med om att 
ta över landets enorma råva-
rutillgångar i form av olja och 
mineraler. Samtidigt vägrar 
man investera i ett kommunika-
tionssystem som fungerar även 
under vintertid.  Ett byråkrati-
serat trafikverk och SJ har fått 
huvuduppgiften att bädda för 
än mer omfattande privatise-
ringar, underhållsarbetet och 
underhållsarbetarna minimeras 
till förmån för byråkrater. Om 
man verkligen eftersträvar den 
flexibilitet på arbetsmarknaden 
som regeringen och EU talar 
om kunde de ju skicka ut byrå-
kraterna att skotta snö. 

Skattepolitiken och arbets-
marknadspolitiken är två frå-
gor som är viktiga och väsent-
liga för det arbetande folket. 
Dessutom har de ett tydligt 
samband. Utan ett skattesystem 
som ger samhället de ekono-
miska förutsättningarna för att 
styra produktionen i en riktning 

som kan tillfredsställa de sam-
hälliga behoven, kan frågan om 

arbetsmarknadspolitiken ald-
rig lösas. Det kan aldrig ligga 
i samhällets intresse att ha ett 
outnyttjat arbetskraftsutbud 
(arbetsförmedlingens uttryck 
för arbetslösa och undersyssel-
satta) som motsvarar 473 000 
heltidsarbetande med 40 tim-

mars arbets-
vecka. Det är 
de reella siff-
rorna för de-
cember månad 
2010, trots 
alla propåer 
från regeringen 
Reinfeldt om 
att det går bra 
för Sverige. 
Tänk så myck-
et bättre det 
skulle gå för 
Sverige med 

ett ekonomiskt system som till-
lät att ytterligare nästan en halv 
miljon människor tilläts delta i 
produktionen. 1 miljon händer 
ytterligare inom vård,  skola 
och omsorg skulle naturligtvis 
utgöra en avgörande skillnad. 
Även inom andra sektorer skul-
le det betyda mycket, vi skulle 
förmodligen kunna ha fung-
erande tågförbindelser även 
vintertid, vi skulle kunna hålla 
igång energiproduktionen när 
behoven är som störst.

Men regeringen saknar all 
kompetens för att förstå de här 
problemen och tror fortfarande 
att problemen kan lösas genom 
att bestraffa arbetslösa och 
sjuka. Klyftorna mellan de som 
har arbete och de som inte får 
möjligheten att arbeta fortsätter 
att växa och kommer att leda 
till sociala spänningar som vi 
redan ser tecken på i bl.a. stor-
städernas förorter. Klyftor som 
kommer att växa långt utanför 
storstädernas förorter när allt 
fler drabbas av sämre arbetsför-

hållanden och nedskärningar i 
socialförsäkringssystemen. Att 

regeringen blivit bländad av 
sina potemkinkulisser skulle 
vi väl kunna leva med, men 
det allvarliga är att den så 
kallade oppositionen också 
drabbats av det och föreslår 
en politik som till sitt innehåll 

mest liknar den gamla barnle-
ken ”följa John”. Den politi-
ken tycks gå ut på att förvandla 
Sverige till en koloni styrt av 
imperialistiska intressen.

Sveriges ”goda ekonomi” har 
sitt ursprung i massiva utför-
säljningar av våra egendomar 
och nedskärningar i offentlig 
sektor, åtgärder som på sikt 
kommer att leda till att Sverige 
blir fattigare.

Därför behöver vi en ny po-
litik, vi behöver en politik som 
tar makten från storfinansen, 
finansinstitut och bankerna. Vi 
behöver bygga ut den offentliga 
sektorn men även statliga bas-
industrier som bygger på vårt 
lands naturtillgångar, där för-
ädlingen av dessa får en fram-
skjuten plats.

Vi behöver en politik som 
ger de arbetande ett inflytande 
över produktion och använd-
ning av gemensamma resurser, 
ett samhälle som utnyttjar alla 
våra tillgångar för att utvecklas 
planmässigt.

Ett socialistiskt samhälle.

”i europa sjunker sysselsättningen snabbare än 
titanic, valutorna fluktuerar och dollarn hålls 
uppe med krig och förväntade krigsprofiter.”
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Bemanningsföretaget:
”Du ska vara på ditt jobb nu”
Servitrisen Emma Jansson, 23 år, 
tackade nej till bemanningsfö-
retaget A&B Utvecklings för att 
hon redan hade arbete hos en 
annan arbetsköpare. Då blev hon 
hotad av ”Södra Sveriges största 
och äldsta bemanningsföretag 
inom Hotell och Restaurang”, 
A&B.

Det var en kylig dag i decem-
ber. Emma Jansson, som jobbar 
inom hotell- och restaurang-
branschen, skulle arbeta hos en 
av sina uppdragsgivare. A&B:s 
Utvecklings Managing Director, 
Birgitta Jarl, hade sedan tidiga-

re erbjudit henne arbete denna 
dag, några få timmar. Emma 
Jansson hade tackat ja till ett 
annat arbete eftersom det var 
fler arbetstimmar.

ingen erSättAre

Men Birgitta Jarl hittade ingen 
annan ersättare för Emma 
Jansson:

– Hon hade sökt ersättare 
i två timmar, berättar Emma 
Jansson. Men jag förklarade att 
jag redan tackat ja till ett annat 
jobb.

När Emma Jansson redan 

var på sitt andra arbete fick 
hon ett sms med uppmaningen: 
”Du ska vara på ditt jobb nu.” 
Emma Jansson berättade att 
hon var på sitt andra arbete, 
något som Birgitta Jarl inte 
kunde acceptera. Hon sa att 
hon skulle gå vidare med det 
här och att hon skulle kontakta 
Emma Janssons andra arbets-
köpare, ett danskt hotell, som 
Birgitta Jarl haft som ”kund” 
. Emma Jansson ringde Hotell 
och Restaurang Facket:

– Facket sa att jag har rätt att 
tacka nej till arbete, säger hon.

Röda Ögon ringer upp Bir-

gitta Jarl. Först säger Birgitta 
Jarl att hon vill ta det med 
Emma Jansson, sedan frågar 
tidningen om hon skickade 
sms:et, då slängde Birgitta Jarl 
på luren. Några timmar senare 
får redaktionen reda på att Bir-
gitta Jarl sökt Emma Jansson.
Fotnot: Emma Jansson heter 
egentligen något annat.
Fotnot 2: Företaget omsat-
te drygt 5 miljoner 2009 då 
knappt 3 miljoner betalades ut 
i löner.
Tidigare publicerad i SKP Mal-
mös tidning Röda Ögon.

Bemanningsföretaget ringde upp Emma Jansson igen- efter intervjun.
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Den stora utförsäljningen
Världen är till salu- men vem be-
talar priset?

När elbolaget Eksom i Sydaf-
rika stänger av elen för Sowe-
tos invånare hittar aktivisten 
Bongabi och hans vänner på 
fiffiga sätt att koppla på ström-
men igen.

Det går inte lika bra för alla 
aktivister. 1995 hängdes förfat-
taren och miljöaktivisten Ken 
Saro-Wiva Sofia efter att ha 
protesterat mot Shells brott mot 
mänskliga rättigheter vid deras 
oljeutvinningar i Nigeria. Sedan 
femtio år tillbaka står oljehålen 
öppna och läcker olja som för-
stör människors liv och hälsa 
och miljö. Shell har helt strun-
tat i åtgärder för oljeutsläp-
pen drabbar endast den fattiga 
befolkningen i Nigeria. Och 
är du fattig har du inget män-
niskovärde. I vår regering sitter 
en annan Sofia, Sofia Arkelsten, 
och lobbar för Shell för det har 
hon betalt för.

Även det livsviktiga vattnet 
köps upp av privata aktörer. 
I Bolivia gick polis och militär 
till storms mot protesterande 
medborgare som kämpade 
för sitt vatten och som till slut 
lyckades driva iväg vattenbola-
get. På Haiti har vattenbolaget 
Suez köpt upp allt färskvatten. 
Därför dör de fattiga i kolera. 
En smitta som uppstått under 
mycket diskutabla omständig-
heter. Suez har finansiella kopp-
lingar till BASF som i sin tur är 
kopplat till Monsanto.

Lokföraren Simon berättar i 
filmen vars titel ni ser i rubriken 
ovan om hur järnvägssystemet 
i Storbritannien förstörts och 
malts sönder i rent vinstsyfte. 
Och vad ser vi här i Sverige 
idag? Vår viktiga infrastruktur 
säljs till privata aktörer och 
inga medel, i alla fall inte till-
räckliga, läggs på underhåll el-
ler att förbättra den för miljön 
så viktiga järnvägen. Vinsten 
hamnar i privata aktörers fick-
or. Vår infrastrukturminister 

Catharina Elmsäter- Svärd i vår 
marionettregering har väl följt 
den checklista som går via den 
amerikanska ambassaden till 
Sveriges regering.

StörStA inflytAndet
A f t o n b l a d e t 
ville att vi 
skulle rösta på 
vem som har 
det största in-
flytandet i Sverige. Där hade 
man radat upp alla våra politi-
ker. De som har det största in-
flytandet var inte med, de som 
mest påverkar våra lagar och 
förordningar, de stora multina-
tionella bolagen. Det privatägda 
kapitalet.

I Filippinerna jagar en mam-
ma runt för att få ihop pengar 
för sonens dialys på det under-
bemannade offentliga sjukhu-
set med urusla resurser. Hur 
känner en mor som blir nekad 
vård för sitt dödsjuka barn för 
att hon inte kan betala de höga 
kostnaderna? Tro inte att detta 
inte kan bli verklighet också i 
detta land medan vi allt mer ser 
hur vården läggs i händerna på 
privata aktörer.

Apoteken i Sverige privatise-
ras och fattiga människor med 
skulder får inte ut sin livsvik-
tiga medicin.  Du får heller inte 
skaffa dig glasögon via avbetal-
ning om du är fattig och skuld-
belagd.

De stora multinationella lä-
kemedelsbolagen har stor makt. 
Det såg vi senast nu vid svinin-
fluensaepidemin. Man har till 
och med eget folk i WHO och 
kan därigenom styra och påver-
ka i egenintresse.

VärktAbletter  
merA tillgängligA

Förmodligen har den här re-
geringen nu checkat av ytterli-
gare ett krav på listan från stor-
kapitalet att göra värktabletter 
mera lättillgängligt genom att 
börja sälja medicin i matvaru-
butiker. Följden har blivit att 

allt fler ungdomar använder 
sig av receptfria värktabletter 
vid självmord och självmords-
försök. Receptfria mediciner är 
inte heller fria från biverkning-
ar och bör därför endast säljas 

av utbildad apotekspersonal. 
Men är de lättillgängliga säljs 
det mer och läkemedelsbolagen 
får större vinst och det var ju 
tanken. Från regeringshåll har 
man ju även propagerat att folk 
ska få den medicin de vill ha. 
Jag anser att läkarkompetensen 
ska avgöra det, en kompetens 
som den här regeringen bortser 
ifrån när de nu vid årsskiftet 
inför nya regler i näringslivets 
intresse.

bedömA ArbetSförmågA
De nya reglerna innebär att 
icke-medicinskt utbildade hand-
läggare ska bedöma sjuka män-
niskors arbetsförmåga. Och 
eftersom endast handläggarnas 
utlåtande om arbetsförmåga 
ligger till grund vid en överkla-
gan torde de bli svårt att då få 
en rättvis bedömning och re-
geringen har kunnat pricka av 
ännu ett önskemål från kapita-
lets checklista.

Monopolkapitalet vill ha den 
totala makten över världen. De 
stora vapenindustrierna behö-
ver krig. De länder som inte 
böjer sig för kapitalet bombar 
man till grus och aska, sedan 
tar de stora multinationella 
bolagen över de erövrade län-
dernas tillgångar. Vi såg det nu 
senast i Irak och Afghanistan 
där de stora gruvbolagen står 
på tur att ta över så fort kapita-
lets trupper slagit ned allt mot-
stånd. Kriget i Afghanistan kos-
tar nu norrmännen 12 miljarder 
kronor. Hur mycket kostar den 
svenska insatsen för kapitalet?

Genom att sätta Ban-Kee-
Moon i 
toppen för 
FN har 
storkapi-

talet gjort FN till ett tandlöst 
organ. Vi har till och med sett 
hur FN blundat för den organ-
handel som bedrevs i Jugosla-
vien under kriget där serbiska 
krigsfångar mördades och de-

ras organ såldes. Men det var 
ju serberna som skulle agera 
skurkar i det här kriget. Det har 
länge legat i USA:s intresse att 
splittra Jugoslavien och så är nu 
gjort.

Det finns ännu några länder 
kvar för kapitalet att erövra, 
Nordkorea och Iran står längst 
fram i turordningen. Men se-
dan, vad händer då när alla 
länder är underställda storkapi-
talet och de infört sin diktatur. 
Hur ska då vapenindustrierna 
kunna få sålt sina vapen? Deras 
vapenförsäljning kommer inte 
att minska medan soldaterna 
behöver vapen för att hålla 
folkmassorna i schack. De som 
protesterar mot kapitalets dik-
tatur.

Kapitalet behöver krig och 
protesterar du mot dessa krig 
råkar du illa ut. Till och med 
i detta land som kallar sig de-
mokrati ställs nu tre harmlösa 
män inför rätta för en likaledes 
harmlös fredsmanifestation. 
De är nu bokförda med namn, 
adress, fingeravtryck och DNA 
på den amerikanska ambassa-
den, för någon annan var det 
inte som krävde dessa mäns 
DNA. Du ska tänka, tro och 
tycka som herrarna har bestämt 
annars går det dig illa.

Vad var det Karl Rove viska-
de i Reinfeldts öra i det samtal 
där det övervakade svenska fol-
ket inte hade insyn? Det skulle 
jag vilja veta.

Astrid boman

”monopolkapitalet vill ha den totala makten över värl-
den. de stora vapenindustrierna behöver krig.”

”kapitalet behöver krig och protesterar du mot dessa krig råkar du 
illa ut. till och med i detta land som kallar sig demokrati”
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Malmö:
Var tredje barn lever under fattigdom
Hela 30 procent av alla barn i 
Malmö kommun är fattiga, en-
ligt Kajsa Palo som är chef för 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
på Länsstyrelsen i Skåne. Anta-
let barn som lever i fattigdom i 
Malmö blir bara fler. Rafael Incze, 
från SKP Malmö, är inte förvå-
nad.

– Problemet är starkt kopplat 
till föräldrarnas situation. Barn 
till ensamstående, arbetslösa 
och låginkomsttagare har en 
större utsatthet, säger Kajsa 
Palo.

Rädda Barnens verksam-
hetsutvecklare i Malmö, Sara 
Svensson, bekräftade för Skån-
skan för ett tag sedan att klyf-
tan mellan den fattigaste tion-
delen och den rikaste i Malmö 
bara ökar. 

”– Vi jobbar för att besluts-
fattarna ska analysera konse-
kvenserna för barn när de gör 
förändringar i ekonomin och 
trygghetssystemen, berättar 
hon.

Ingen färsk statistik har ta-
gits fram, men med 1990-talets 
lågkonjunktur som referens be-
farar Rädda Barnen att än fler 
riskerar att hamna i fattigdom.

Sara Svensson:
– Sedan vi på 90-talet bör-

jade göra våra mätningar har 
Malmö alltid legat i botten, på 
290:e plats av landets alla kom-
muner. Det finns inget som ty-
der på att det ser annorlunda ut 
i dag.”

StorA SkillnAder
Det är stora skillnader mellan 
Malmö stad och grannkom-

munerna. Lomma kommun har 
lägst barnfattigdom. Vad gör 
då de politiska partierna åt för-
hållandena som barnen tvingas 
leva under?

Vänsterpartiets partifören-
ingar i de tre största städerna i 
landet presenterade en rapport 
förra året där de skrev: ”Barn-
fattigdomen har ökat med 50 
procent de senaste fyra åren. 
Värst är det i storstäderna och 
sämst har barn till ensamståen-
de föräldrarna det. Frågan om 
barnfattigdom kan inte vänta 
utan det krävs handling nu. Vi 
släpper därför en rapport om 
barnfattigdomen och 30 politis-
ka krav vi driver för att förbätt-
ra situationen för barnen i fa-
miljer med knappa ekonomiska 
resurser i Stockholm, Göteborg 
och Malmö.”

Rafael Incze, från SKP Mal-
mö, är inte förvånad över att 
fattigdomen brer ut sig i sam-
hället.

– Se nu det senaste med el-
marknaden, säger Rafael Incze.  
Priserna har höjts sedan avreg-
leringen och för att de stängt 
kärnkraften. Man spekulerar 
med elpriserna och annat, till 
exempel bostadshyrorna…

– Aftonbladet skriver idag 
(den 27 januari red anmärk.) 
Om att eldirektörernas förmö-
genheter ökar när elpriserna 
chockhöjs. Det är sådana saker 
som gör att fattigdomen ökar.

– Jag förstår att barn och 
ungdomar förlorar tilliten till 
systemet när man låter ungarna 
växa upp så som de tillåts göra 
på exempel Herrgården, säger 
Rafael Incze.

Rafael Incze förstår att barn och ungdomar tappar tilliten till samhället, när de tvingas leva i miserabla förhållanden.
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Ansvariga politiker ljuger om 
statistiken för sjukskrivningar 
och sjuka har pekats ut som 
”fuskare” som inte vill arbeta. 
Den nya sjukförsäkringsrefor-
men måste stoppas. Charlotte 
Thérèse Björnström föreslår ett 
stort landsomfattande ekume-
niskt påskupprop till stöd för de 
sjuka. 

Det välkomnas och jag uppma-
nar också SKP:s medlemmar 
att stötta aktionen eller själva 
bilda en opinion som syns och 
hörs.
Detta säger socialförsäkrings-
ministern om den nya sjukför-
säkringslagen. Man talar om 
att enskilda drabbas men när 
dessa enskildas antal är uppe 
i flera tusen handlar det inte 
längre om enskilda fall.

”Tack för ditt brev. Social-
försäkringsminister Ulf Kris-
tersson har bett mig att svara 
dig. 

Utgångspunkten för sjuk-
försäkringsreformen har varit 
att skapa förutsättningar för 
personer som varit långvarigt 
sjukskrivna att komma till-
baka till arbetslivet. Erfaren-
heterna visar att ju längre tid 
en person är sjukskriven, desto 
mindre är chansen för denne 
att kunna komma tillbaka till 
arbete. Det är därför viktigt 
med tidiga rehabiliteringsinsat-
ser och regelbundna avstäm-
ningar. 

En rehabiliteringskedja har 
införts med fasta tidpunkter 
för insatser och bedömningar 
av arbetsförmågan. Tiden un-
der vilken en person kan få 
sjukpenning har också begrän-
sats till 2,5 år för att bryta 
de tidigare långa och passiva 
sjukskrivningarna som läm-
nade många i permanent utan-
förskap. Sjukskrivningsproces-
sen har därigenom blivit mer 
aktiv och mer förutsägbar för 
den enskilde. Sjukfallen har 
blivit färre och kortare och 
vård- och rehabiliteringsinsat-
ser kommer nu igång tidigare. 
Sammantaget har den mins-
kade ohälsan lett till en kraftig 

minskning av utanförskapet. 
Stora förändringar likt 

sjukförsäkringsreformen kan 
emellertid leda till att enskilda 
drabbas av orimliga och icke 
avsedda konsekvenser. Reger-
ingen avser fortsatt att följa 
utvecklingen i detta avseende 
och i närtid se över om regel-
verken och deras tillämpning 
har fått icke avsedda konse-
kvenser för enskilda individer.  
Tack för att du tog dig tid att 
skriva”.

AnmälningAr till eU
Anmälningar mot svenska 
staten har nu utgått till EU-
parlamentet. Anmälningarna 
gäller brott mot mänskliga rät-
tigheter samt det olagliga för-
farandet att inte låta de sociala 
avgifterna gå tillbaka till de 
behövande vilket är lagstadgat 
i Sverige. Både privatpersoner 
och organisationer står bakom 
dessa anmälningar. Vilket ge-
hör de får i EU-parlamentet vet 
vi inte. Men att tiga har heller 
aldrig gett resultat. Den som ti-
ger samtycker sägs det ju.

När svininfluensan stod för 
dörren köpte socialstyrelsen 
upp ett stort lager vaccin med 
den farliga tillsatsen squalene 
som tros ligga bakom gulfsyn-
dromet. Squalene har tidigare 
förbjudits i USA för att de haft 
oönskade bieffekter. Genom 
att squalene tillsätts håller vac-
cinet längre vilket gör det mera 
lönsamt för läkemedelsbola-
gen. Squalene är ett konser-
veringsmedel som innehåller 
kvicksilver. Medlemmar från 
de stora läkemedelsbolagen 
satt i WHO och ropade falskt 
ut pandemi. KD :s Maria Lars-
son, barn och äldreminister, 
propagerade starkt för att den 
svenska befolkningen skulle 
ta det hälsovådliga vaccinet. 
Biverkningarna lät inte vänta 
på sig. Små barn fick kram-
per och unga drabbades av 
förlamningar. Det finns rap-
porter från åtskilliga länder 
om biverkningarna. De gamla 
som dog i Sverige efter vac-
cineringen dog av döden inte 

av vaccinet enligt de medicin-
ska experterna. Nu ökar fallen 
av narkolepsi dramatiskt inte 
bara i Sverige. Narkolepsi är 
en livslång neurologisk sjuk-
dom som är handikappande. 
Åtskilliga barn i Sverige har 
drabbats. Vem tar ansvaret för 
dessa barn? Frågan har utgått 
till socialdepartementet som 
svarade:

Tack för ditt brev. Du skrev 
ursprungligen till min kollega 
barn- och äldreminister Maria 
Larsson men eftersom frågor 
rörande smittskydd numera 
närmast hör till mitt ansvars-
område inom regeringen är det 
jag som svarar. 

Jag uppfattar av ditt brev att 
du är missnöjd med den vac-
cination som erbjöds mot Den 
nya influensan A (H1N1). När 
det gäller de rapporter som 
lämnats om barn som insjuk-
nat i narkolepsi efter vaccine-
ringen ska dessa självfallet tas 
på allvar. Det är Läkemedels-

verket som i Sverige ansvarar 
för att tillgängliga läkemedel 
är säkra, effektiva och används 
på rätt sätt. De utreder nu de 
biverkningsrapporter som har 
lämnats för att fastställa om 
risken för narkolepsi efter vac-
cination med Pandemrix är 
ökad eller ej. Utredningen be-
räknas i nuläget vara klar un-
der våren 2011. 

Tack än en gång för att du 
har tagit dig tid att skriva.
Men det blir väl som de gamla 
som dog av döden att dessa 
barn blev sjuka av sjukdomen 
om den betalda expertisen får 
säga sitt. I vilket fall har i alla 
fall de stora vaccinationsjättar-
na gjort stora vinster och det är 
ju det som räknas.

De sjuka betalar det arbe-
tandefolkets skattesänkningar 
och våra barn betalar med sin 
hälsa vinsterna för de stora lä-
kemedelsbolagen.

Astrid boman

Det är en skam, det är en fläck 
på Sveriges banèr att människorätt heter pengar

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Foto: Johan Ödmann.
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Arbetslös
Gösta rycker till och tittar, näs-
tan jagat på klockan, inte mer 
än fyra än. Ännu en seg natt är 
på väg att suddas ut.

Han ligger och lyssnar efter 
hissljudet, när hissen går igång, 
då kommer tidningen. Tidning-
en är liksom den enda stunden 
på dygnet när ”huve’t” så att 
säga får något annat att syssla 
med, än de egna problemen. 
En avkoppling, trots allt elän-
de som står i den, är tidningen 
ändå en stunds avkoppling.

Han tänker på alla sömnlösa, 
tröstlösa och trasiga tankars 
nätter. Kan det verkligen vara 
så att de som makten ”haver” 
inte tänker på, eller kan sätta 
sig in i en arbetslös människas 
tröstlösa tramp. Vill dom ha 
alla dessa tragedier som följer 
i arbetslöshetens spår på sina 
samveten?

Han tänker på natten som 
var, han luffade runt på gatorna 
utan att se, och utan mål, men 
med skallen full av mörka, dys-
tra tankar som, ”va fan hål-
ler jag på med, vad har jag på 

jorden att göra egentligen, utan 
jobb och arbetskamrater, ingen 
familj att komma hem att um-
gås med. Ingenting annat än 
hopplösheten.�

Nej det blir väl som igår el-
ler förrgår eller de flesta andra 
dagar tidigare. Jag går ner till 
Centrum, alltid träffar jag nå-
gon att dela ett par flaskor med.

Så rinner också den här da-
gen iväg utan mening och inne-
håll. Sedan är det ”nödvändigt” 
att snubbla hem och ligga i 
dvala ett tag, för att vakna till 
liv igen när normala, arbetande 
människor kryper i säng. Kasta 
på sig paltorna och ut igen, lä-
genheten är plötsligt liten och 
trång. Och mörkret i natten är 
vänligt, förstående och sval-
kande.

En cirkel, en ond cirkel.
Gösta ligger och glor på 

lampkroken i taket ovanför 
sängen, för vilken gång i ord-
ningen vet han inte, men han 
undrar om kroken klarar hans 
tyngd eller 

Han föser undan toktankar-

na men, nerverna är inte vad 
som varit.

Han sneglar åter på klockan, 
snart halv fem, va´i helvete är 
det med tidningen som inte har 
kommit än.

Han känner sig lite ”här-
sken”, det blev nog lite för 
mycket av go´drickat igår.

Hoppas telefonen är tyst 
idag, han drar ur jacket, säkrast 
så. För tio månaders stämpling, 
sysslolöshet och mycket bränn-
vin har gjort att en telefonsig-
nal får alla trådar i kroppen att 
knyta sig och svetten att tränga 
fram i pannan, en panikkänsla.

Han sneglar mot fönstret och 
ser att en ny dag håller på att 
födas därute. Då kommer räds-
lan och ångesten för det avslö-
jande dagsljuset. För med dagen 
börjar människorna vakna och 
röra på sig. Radioapparaterna 
ska på för högtryck och det 
börjar slås i dörrarna och skri-
kas i trapporna, satans djäv-
lar. Och han svettas vid blotta 
tanken på att han måste in och 
trängas med folk i affären, fy 

fan.
Men nu, nu rasslar hissen 

uppåt och stannar på rätt vå-
ning, det smäller till i brevin-
kastet.

Tidningen, avkopplingen är 
kommen.

Han kastar undan täcket, 
tassar ut i hallen och hämtar 
den. Fort tillbaka och ned i den 
kroppsvarma sängen, ordnar 
till kuddarna och läslampan, 
bläddrar upp sporten och bör-
jar läsa om gårdagens idrott. 
Men nu, när spänningen släp-
per inom Gösta, börjar utan att 
han medvetet kan påverka pro-
cessen, kroppen att slappna av, 
ögonen börjar klippa. Han får 
ta om orden ibland, ögonlocken 
blir tyngre och tyngre för att till 
sist slutas.

Gösta sover. Drömlöst.

Anonym byggnadsarbetare i 
gästrikland

Sedan flera år tillbaka har IF-
Metall:s ordförande Stefan 
Löfven gjort sig känd som LO- 
förbundens mest reaktionära 

ordförande. Det är inte för inte 
som det just nu pågår en vad-
slagning inom övriga förbund 
där det handlar om när Metall 

bestämmer sig för att 
bli medlemmar i Tek-
nikföretagen, d.v.s. 
Metalls motpart.

I SVT Aktuellts 
sändning den 9 de-
cember kände Stefan 
Löfven det nödvän-
digt med en politisk 
positionering inför 
debatten om ny so-
cialdemokratisk par-
tiordförande. I detta 
sammanhang har 
hans namn nämnts 
som en tänkbar kan-
didat.

Stefan Löfven för-
klarade inför skräck-
slagna industriarbe-
tare att han inte anser 
att förvaret av A-kas-
san vara viktigt, han 

menade föraktfullt att A-kassan 
är en del av bidrags-Sverige som 
socialdemokraterna måste dis-
tansera sig från. Stefan Löfven 
menade vidare att det i stället 
måste utformas en politik som 
gör det lönsamt att arbeta.

Genom detta utspel har Löf-
ven positionerat sig som den 
moderna och mycket höger-
vridna socialdemokrat han är. 
Hade det inte varit för Löfvens 
roll som ordförande i landets 
största industrifack hade vi 
kunnat ta hans utspel som ett 
bland många andra. Nu går det 
inte av den anledningen att han 
nu offentligt har vänt fackför-
eningsrörelsens alla grundläg-
gande värderingar ryggen.

Hans utspel om A-kassan är 
ingenting annat än ett general-
angrepp på kollektivavtalet. Att 
förstöra A-kassan är det första 
som måste göras för den som 
vill ha lönedumpning. En fung-
erande A-kassa är således den 

bästa garantin för att kollektiv-
avtalet skall fungera. Sålunda 
kan vi med sorg i hjärtat kon-
statera att Stefan Löfven och 
hans motparter i Teknikföre-
tagen även i den frågan är helt 
överens.

Stefan Löfven nöjer sig dock 
inte med att förstöra A-kassan i 
sitt drömsamhälle, han vill be-
tydligt mer. Han i likhet med fa-
miljen Wallenbergs megafoner 
skanderar att det måste löna 
sig att arbeta. I detta samman-
hang menar man att det sociala 
skyddsnätet skall monteras ned 
för att frigöra kapital som skall 
användas för att sänka skatter-
na för de som lever i överflöd.

Stefan Löfven är en skam för 
svensk fackföreningsrörelse. 
Hur länge tänker industrins och 
gruvornas folk acceptera en så-
dan förrädare.

lars lundberg
facklig sekreterare SkP

Inför valet av ny (s)- ordförande

Stefan löfven . foto: if metall.
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Från monopol till monopol
Enligt en undersöknig som 
Nordea har låtit göra så oroar 
sig folk allra mest över elräk-
ningen. Även om det vore en 
sanning med modifikation så 
inser nog de flesta att det är nå-
got märkligt som pågår. Privati-
seringen av elmarknaden skulle 
göra allt billigare och kunderna 
skulle få större inflytande över 
marknaden vilket skulle tvinga 
fram bättre lösningar samtidigt 
som enskilda entreprenörer fick 
möjlighet att kunna göra sig 
en hacka, m.a.o. alla skulle bli 
vinnare. Verkligheten är något 
helt annat. Elpriserna har stigit 
kraftigt och kunder klagar på 
nonchalans från bolagen och 
ständiga elavbrott. 

Många ställer sig idag frå-
gan hur det kunde bli på det 
här viset när man lovade att allt 
skulle bli bättre. Frågan man 
egentligen ska ställa sig är var-
för man trodde att det kunde 
bli på ett annat sätt.

ideologiSk krigföring
Under senare delen av 70-talet 
började kapitalet med en sto-
roffensiv mot allt progressivt 
tänkande. Nya teorier lades 
fram som skulle göra oss alla ri-
kare. Ord som ”nyliberalism”, 
”governance” och ”new public 
managment” började bli nya 
modeord som nystartade tan-
kesmedjor som Timbro ständigt 
pumpade ut, idéer som innebar 
att politiker skulle reduceras 
till att enbart effektuera tjäns-
temännens rekommendationer 
och att den offentliga sektorn 
var ineffektiv som ägare till 
produktionsmedel. Genom det 
borgerliga etablissemangets 
massmedia kunde dessa idéer få 
ett starkt fotfäste bland folk och 
när den s.k. vänstern, i första 
hand socialdemokraterna, bör-
jade tala om ”företaget Sverige” 
då var slaget vunnet för kapita-
let. 

I slutet på 80-talet höjdes 
röster om ett svenskt med-
lemsinträde i EU och 1994 hölls 
folkomröstningen som resulte-
rade i ett ja. Ja-sidan hade ett 

enormt övertag både ekono-
miskt och framför allt propa-
gandamässigt. EU skulle rädda 
arbeten i Sverige och det gavs 
vidlyftiga försäkringar om att 
EU inte skulle tvinga Sverige 
till direkta lagändringar i strid 
med svenska folkets intresse. 
Vad de röstande hade litet kän-
nedom om var att EU nyligen 

hade ratificerat det s.k. Maast-
richtfördraget som innebar att 
medlemsländerna gav långt mer 
makt till EU än vad som angavs 
av ja-sidan. 

den friA konkUrrenSen
EU bestämde att medlemslän-
dernas energimarknader skulle 
liberaliseras, ett annat ord för 
privatisering. I början på 90-ta-
let och mellan -96 och -99 ge-
nomfördes en snabb avreglering 
i Sverige. Samtidigt skapades 
Nord Pool, den nordiska elbör-
sen som idag omfattar Sverige, 
Norge, Danmark, Finland och 
norra Tyskland och består av 
två bolag, Nord Pool Spot och 
Nord Pool ASA. De tre ener-
gijättarna Fortum, EON och 
Vattenfall som under lång tid 
köpt upp olönsamma delar av 
energimarknaden kom genom 
avregleringen att snabbt bli 
dominerande och kom att få 
en monopolartad ställning där 
man idag kontrollerar ca 85% 
av marknaden.

Läget på marknaden kom-
pliceras ytterligare genom att 
energijättarna korsäger alla 
kärnkraftverk och nästan alla 
vattenkraftverk men också ge-
nom att de kontrollerar elnätet. 
Visserligen påstår man att det 
inte finns några bevis för att 
de har någon kartellverksam-
het men i Konkurrensverkets 
rapport, ”Åtgärder för bättre 
konkurrens” från den årliga 
översynen 2009, ger man re-

kommendationen att bryta kor-
sägandet för att skapa bättre 
konkurrens. Trots att man på-
står att ha inlett förhandlingar 
så verkar det som om man inte 
kommer någonstans i denna 
fråga och det verkar som om 
stat, Konkurrensverket och En-
ergimarknadsinspektionen ac-
cepterar givna bortförklaringar. 

Än mer besynnerligt blir det 
när energijättarna till stor del 
kontrollerar Nord Pool, där 
man spekulerar med elen vars 
överpris vi får betala. Över-
priserna på elen är så stora att 
trots miljardförluster på flera av 
de utländska marknaderna för 
Vattenfall så är bolagets vinster 
ohotade enligt E24.

Så vad vi har är en marknad 
där aktörer gemensamt äger 
produktionsmedlen, distribu-
tionsnätet och börsen som sät-
ter priset på elen eller att man 
ersatt ett statligt monopol utan 
vinstintresse med ett statskapi-
talistiskt och privat monopol 
som endast är intresserade av 
profitmaximering.

fAlSkA Profeter = felAk-
tigA löSningAr
Allt starkare kritik växer nu 
mot energibolagen, särskilt efter 
att det har avslöjats att de täl-
jer guld med kniven på att låta 
kärnkraftverken stå stilla un-
der höst och vinter för att göra 
vad man påstår reparationer. 
Det har startats ett s.k. elupp-
ror och privata bolag som är 
elintensiva och tvingas till pro-
duktionsstopp p.g.a. för höga 
priser har också höjt sina röster. 
Problemet är att de förslag som 
lyfts fram i debatten inte kan 
lösa problemen utan är snarare 
cirkelargument, lösningar som 
till sin karaktär påminner om 
varför man privatiserade från 
början. Grundtanken att priva-

tiseringar automatiskt skapar 
konkurrens, effektivitet och 
prispress kan vid första anblick 
te sig lockande men verkligheten 
är någon helt annan. Fler aktö-
rer på marknaden, inget korsä-
gande och tydligare uppdelning 
av elnätet kommer inte att lösa 
någonting. För de som klarar av 
att sköta -  i det här fallet sna-

rare missköta - en marknad 
som kräver enormt kapital är 
just den typen av monopolfö-
retag. Det enda som skulle ske 
är att man ersätter ett privat 
monopol med ett annat. Just 
den här typen av utveckling 
är synonymt med den pri-

vata marknaden. Visserligen 
är elmarknaden extrem men se 
bara på vård och omsorg och 
kommunikationer där ett fåtal 
bolag totalt dominerar så deras 
misskötsel av marknaden kvit-
tar eftersom de kan sätta vilka 
priser som helst - men sådan är 
kapitalismen.

Vad som istället krävs är att 
vi återgår till statligt ägande 
som drivs utan vinstintresse 
och som kan göra erfoder-
liga miljardinvesteringar för en 
långsiktig och stabil elmarknad 
som är säker, billig och kon-
kurrenskraftig. Men det är inte 
förenligt med EU: s lagstiftning. 
Så istället för att få en välfunge-
rande elmarknad kommer vi att 
drabbas av ytterligare EU-di-
rektiv likt den senaste som inne-
bär att Sverige ska delas upp i 
fyra zoner. Och att den svenska 
elmarknaden inte får priorite-
ras framför andra när det råder 
brist på el i vårt land, m.a.o. det 
kommer att bli mycket sämre 
innan det blir bättre.

Victor diaz de filippi

”Så vad vi har är en marknad där aktörer ge-
mensamt äger produktionsmedlen, distribu-
tionsnätet och börsen som sätter priset på 
elen...”
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Attackerna mot Allmännyttan
”Rädda Linjalen”, Rädda Svär-
det”, ”Sälj inte Dalen”- på dessa 
och andra hemsidor speglas se-
dan borgarnas makttillträde i 
Stockholms Stadshus 2006 för-
tvivlan, vrede och motstånd hos 
människor som inte vill att deras 
hyreslägenheter ombildas till bo-
stadsrätter.

På fyra år har totalt 22 220 
allmännyttiga hyresrätter om-
bildats till bostadsrätter och in-
bringat 32,2 miljarder kronor åt 
staden. Alla kan förstå att detta 
berör många av Stockholms in-
vånare. Undertecknad har flera 
gånger bevittnat samtal i Tun-
nelbanan då okända resenärer 
diskuterar en ombildning och 
alla oegentligheter som före-
kommit därvidlag.

Den egentliga orsaken för 
hela ombildningshysterin i hu-
vudstaden är majoritetens poli-
tiska vilja och beslut att kom-
munen enbart ska syssla med 
myndighetsutövning och några 
verksamheter av strategisk bety-
delse. Kommunen ska t.ex. inte 

äga och förvalta bostäder. För 
att skaffa en smidig övergång 
beslutades om ”en mångfald av 
överlåtelseformer”, också kall-
lad valfrihet. Men inga förslag 
finns att bygga hyresrätter i 
Danderyd eller Södra Ängby för 
att det ska bli mångfald. All-
männyttan med Svenska Bostä-
der, Familjebostäder och Stock-
holmshem dominerar enligt 
Stadshuset bostadsbeståndet 
alltför mycket. Därför stimule-
rades ombildningar, försäljning 
av fastigheter till privata värdar 
och sedan maj 2010 även ny-
byggnation av ägarlägenheter 
fast det senare har hittills inte 
tagits emot med stort intresse. I 
motsats till en lägenhet hos en 
bostadsrättsförening kan man 
med en ägarlägenhet göra vad 
man vill. Man kan sälja när 
man vill eller köpa två, bo i den 
ena och hyra ut den andra med 
vinst.

I en stadsdel som Blackeberg 
med en stark Allmännytta se-
dan tillkomsten 1955 sålde  

kommunen 2009 en stor del 
av fastigheterna till ett svenskt 
byggföretag. Det förblev hyres-
rätter, men med privatvärd. 

När ombildningarna forcera-
des i närförort bildade berörda 
hyresgäster nätverket Rädda 
Hyresrätten. Under flera år 
samlades erfarenheter som del-
gavs varandra på mötena och 
dokumenterades. Varje steg i 
en ombildningsprocess venti-
lerades. Med lätthet bildar tre 
ombildningsivrare i en fastighet 
en styrelse- ofta unga personer 
som redan framför sig ser en 
hägrande försäljning av lägen-
heten. Nu ska de hitta 40% in-
tresserade hyresgäster för att få 
huset värderat. Eftersom speku-
lationsekonomin fått grepp om 
många vanliga människor finns 
de som säger: Jag vill inte köpa 
men det är ändå intressant att 
höra vad huset och min lägen-
het är värda. På så sätt medver-
kar de till att en intresseanmä-
lan för ombildning lämnas till 
Stadshuset. Vilket omgående 

leder till att det allmännyttiga 
bostadsföretaget lägger allt un-
derhåll i fastigheten på is. När 
värderingen är klar gäller det 
att övertyga 2/3 av hyresgäs-
terna, 67%, att köpa. Och här 
slår fusket ut i blom. Konsulten 
som anlitas får bara betalt un-
der förutsättningen att köpet 
går igenom. Här finns drivkraf-
ten till att praktisera vilda-väs-
tern-metoder, det må bära eller 
brista. Hyresgäster övertalas 
eller hotas, grannar blir fiender, 
hyresgäster med andrahands-
kontrakt röstar och någon kan 
komma med nästan obegrän-
sat antal fullmakter. Kan det 
gå till så i ordningens Sverige? 
Det kan det, för det enda som 
är lagstadgat i en ombildnings-
process är att 67% av hyresgäs-
terna måste ha röstat ja till ett 
köp. Allt annat är kommunala 
bestämmelser som kan ändras 
eller omtolkas av bostadsrätts-
föreningen.

De kommunala bostadsfö-
retagens personal, ledning och 

bild från tidigare demonstration.
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husvärdar, vill självklart helst 
behålla sin anställning som 
är i fara när beståndet krym-
per. Men de får inte agera mot 
kommunens beslut. Inte heller 
Hyresgästföreningen för någon 
offensiv kamp mot alla former 
av privatisering. Men HGF: s 
region Stockholm har varit klok 
nog att tidigt etablera ett sam-
arbete med nätverket Rädda 
Hyresrätten och i första hand 
bistått med juridisk rådgivning. 
Under våren kommer HGF att 
utbilda aktivister i aktuella om-
bildningsområden.

Och det kommer att behö-
vas! Den 26 januari beslutade 
Stockholms Stadshus AB om 
nya direktiv för fortsatta om-
bildningar under den kom-
mande mandatperioden. Den 

dagen gjorde nätverket en 
uppvaktning och ett 30-tal ak-
tivister med banderoller mötte 
äldre- och ytterstadsborgarrå-
det Joakim Larsson (m). Den 
här gången faktiskt med press-
bevakning av City, Aftonbladet, 
ABC-Nytt, Hem och Hyra, DN. 
se Sthlm och Mitt i- söderort. 
Skrivelsen som överlämnades 
innehöll krav på att kommu-
nen ska ändra förfarandet så att 
rättssäkerhet garanteras.

nyA direktiV
De nya direktiven fick inte 
ens kosmetiska ändringar. 
Nya tricks kan bli att om inte 
hela fastigheten vill ombilda 
så styckar vi upp den och tar 
några portar. Ombildningar i 
innerstaden är avslutade för här 
ligger hyresrätter under 10 %. 

Men i en del närförorter och 
framför allt i Stockholms yt-
terförorter fortsätter attackerna 
på Allmännyttan med förnyad 
kraft. Informationsmaterial på 
invandrarspråken finns redo.

Vad kan då du göra som 
också är indragen i denna för-
skingring av allmän egendom? 
Nätverkets rekommendation är 
att man så snart det blir bekant 
att en styrelse för en kommande 
bostadsrättsförening har bildats 
går runt i huset med listor och 
samlar underskrifter av de hy-
resgäster som inte vill ombilda. 
När tveksamma hyresgäster ser 
att motståndet är väl organise-
rat är risken mindre att de låter 
sig övertalas att gå med på en 
intresseanmälan och senare på 
köp. Det är inga andra än ak-

tivister som kan göra skillnad.
De argument som du har för 

hyresrätten- framför allt i en 
storstad- är att den är praktisk 
och bekväm, att du inte sätter 
dig i skuld hos banken, att All-
männyttan ofta har ungdoms-
köer och att den boendeform 
passar det moderna arbetslivet. 
Eller som någon sade: Varför 
ska jag köpa något som jag re-
dan äger?

barbara brädefors

Har du något intres-
sant att berätta? 
Gör det i Riktpunkt!
E-postadress: 
riktpunkt@skp.se

Glöm inte Kampfonden 
PG 421 53 84-1

Läs Kommunisternas blogg
www.skp.se/blogg
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Hotet mot SJ
Hotet mot SJ:s kunder kommer 
inte från himlen i form av snö 
och kyla, hotet kommer från hö-
ger i form av nyliberal politik.

 När vinterkaoset på våra järn-
vägar slog till i jultrafiken med 
tusentals strandsatta julresenä-
rer som följd kommenterade 
landets ansvariga minister Ca-
tharina Elmsäter- Svärd saken 
med att ”Resenärerna får väl 
fira jul någon annan dag”. Ett 
mer föraktfullt uttalande över 
resultatet av ett till vansinne 
sönderstyckat SJ kan inte hittas.

Eländet började med att 
1980- talets ledande politiker, 
borgerliga och socialdemokra-
tiska, inledde den stora och för-
ödande offensiven mot all of-
fentlig verksamhet. Vilket i sig 
inte var annat än inledningen 
på en jättelik stöldturné gente-
mot landets skattebetalare. Vad 
som med gemensamma krafter 
byggts upp med gemensamma 
pengar skulle plötsligt föras 
över till en girig och aldrig nöjd 
borgarklass. Inledningen på en 
störtflod av pengar till kapi-
talisterna kunde börja och är 
ännu inte avslutad. Parollen de 
samlades under var att folkets 
frihet skulle utökas och detta 
skulle ske genom att den offent-
liga verksamheten skulle av-
vecklas för att ersättas med pri-
vat. Första steget när det gällde 
att förstöra SJ skedde 1988 när 
den dåvarande socialdemokra-
tiska regeringen skiljde Banver-
ket från SJ. Den politiken full-
följdes av socialdemokraterna 
genom att 1991 förvandla SJ 
till ett aktiebolag vars syfte var 
att ge vinst. Detta beslut följdes 
upp med att man fullständigt 
styckade SJ som bolag sönder 
och samman. Förutom allt an-
nat så bildade man ett nytt bo-
lag - Jernhusen- och detta bo-
lag fick till uppgift att äga och 
sköta alla järnvägsstationer. 
Detta fick i sin tur som följd att 
för att detta bolag skulle tjäna 
pengar så stängde man i stort 
sett alla stationer utanför de 
större städerna. De man behöll 
öppettider på förvandlade man 
till shoppingcenter. 

All den förödande politik 
som socialdemokraterna in-
ledde 1988 och som till punkt 
och pricka har fullföljts av den 
borgerliga regeringen har inte 
betytt något 
annat än en 
totalt sönder-
slagen infra-
struktur som 
inte längre 
fungerar. Det 
enda man 
uppnått är att 
SJ nu kan re-
dovisa vinst, 
man har 
åstadkommit 
en aktieutdel-
ning på 600 
miljoner un-
der de senaste 
tre åren. Vem 
denna vinst 
kan glädja är oklart, dock är 
det klart att det inte är något 
resenärerna kan glädja sig åt. 

Förutom detta har avreg-
leringen betytt att Sverige nu 
har Europas sämsta underhåll 
och utbyggnad av järnvägsnä-
tet. Något som inte bara drab-
bat luttrade resenärer. Sveriges 
basindustrier, stål- och skogs-
industrin, har drabbats mycket 
hårt av att vintertid inte kun-
nat leverera sina produkter. 
Pappersmassafabrikerna Kors-
näs, Iggesund och Ortviken 
har alla drabbats mycket hårt 
av att järnvägen inte fungerar. 
Detsamma gäller Domnarvet i 
Borlänge som inte fått sina stå-
lämnen levererade från Luleå 
pga. att undermålig utrustning 
slagit sönder rälsen på Ostkust-
banan. På sikt kan SJ ödelägga 
hela industrigrenar bara därför 
att borgerliga och socialdemo-
kratiska politiker spelar roulett 
med vår gemensamma infra-
struktur.

New York Review of Books 
publicerade nyligen den andra 
delen av historikern Tony Jutds 
essä om järnvägsnätet. Judts 
konstaterade att i de länder där 
”marknadskrafterna har läm-
nats  som mest ensamma att 
forma tillvaron, där har också 
järnvägen förfallit som mest”. 

Det är som en ögonvittnesskild-
ring av SJ och det svenska järn-
vägsnätet.

Därför är det extra stötande 
när Trafikutskottets ordförande 

A n d e r s 
Y g e m a n 
(s) i debat-
ten om SJ 
och vin-
terkaoset 
f ö r s ö k e r 
att göra 
regeringen 
Reinfeldt 
a n s v a r i g 
för SJ:s 
sönderfall. 
Nogsamt 
undviker 
Y g e m a n 
att be-
rätta att 
regeringen 

Reinfeldt bara fullföljer den ny-
liberala politik som är anbefalld 
av EU. En politik som socialde-
mokraterna och den borgerliga 
alliansen i grunden är helt över-
ens om.

Det borde kännas minst sagt 
pinsamt för de mest hängivna 
av kapitalismens papegojor att 
SJ i år tvingats att från Järn-
vägsmuseet i Gävle rekvirera 
två stycken snölok, tillverkade 
1950, för att klara snöröjning-
en i Småland.

   I Storbritannien började un-
der Margaret Thatchers tid på 
1980-talet en gigantisk process 
att avreglera och privatisera 
den nationella brittiska järnvä-
gen. Efter 20 års järnvägsstrul 
och tilltagande olyckshändelser 
återfördes järnvägen de senaste 
åren till en ägarstruktur där 
vinsten går tillbaka till järnvä-
gen och inte till aktieägarna.

   Sveriges Kommunistiska 
Parti har under hela den period 
som stölden av offentlig egen-
dom skett inför döva öron var-
nat för följderna av den politi-
ken. Nu med vinterns snökaos 
torde det vara omöjligt att inte 
erkänna att kommunisterna 
hela tiden haft rätt. Det finns 
verksamheter som är direkt 
nödvändiga att driva i samhäl-
lelig regi för att garantera att 

Sverige fungerar och kan garan-
tera alla en rimlig tillgång till 
hela landet. Dit hör infrastruk-
turen.

För att skapa ett väl funge-
rande järnvägsnät måste därför 
följande beslut tas och det med 
det snaraste.

En nationell utvecklingsplan 
för järnvägstrafiken måste tas 
fram. Den planen skall gälla 
planering, utbyggnad och finan-
siering av den spårbundna kol-
lektivtrafiken under perioden 
2011 – 2035. I den nationella 
utvecklingsplanen, anser SKP, 
skall följande mycket viktiga 
uppgifter ingå: 

- All svensk järnvägstra-
fik skall skötas , planeras och 
framföras av ett statligt verk, 
ett verk som står under demo-
kratisk kontroll.

- Inlandsbanan mellan Mora 
och Gällivare skall återgå i stat-
ligt ägande och kraftfullt rustas 
upp och av miljöskäl på sikt 
elektrifieras.

- Inlandsbanan har en viktig 
och stor uppgift att fylla som i 
huvudsak en järnväg för gods-
trafik för att på så sätt avlasta 
Stambanan och Ostkustbanan 
för utökad persontrafik.

- Nya banor för höghastig-
hetståg måste anläggas mel-
lan Stockholm – Göteborg och 
Stockholm - Malmö.

- Bottniabanan måste för-
längas till Haparanda.

- En speciell plan måste tas 
fram för att öka tillgängligheten 
för spårbunden kollektivtrafik 
mellan östra Sverige och västra 
Sverige, detta måste prioriteras 
högt då järnvägstrafiken nume-
ra är uppbyggd för att fungera 
från norr till söder.

- En plan för ett enklare bil-
jettsystem måste tas fram, en 
plan där de olika rabattsyste-
men utmönstras för att ersättas 
av ett lågt, lättbegripligt och för 
privatresenärerna fördelaktigt 
prissättningssystem.

- Alla befintliga banor förut-
om Inlandsbanan måste förses 
med dubbelspår.

Uttalande från SkP:s parti-
styrelsemöte 20110129
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Avskriv skulden
En ekonomi för allmänhetens 
bästa

Avskrivningen av de obefogade 
miljarder i skulder som tynger 
det irländska folket och kom-
mande generationer, är första 
steget till en hållbar och välmå-
ende ekonomi som kan motsva-
ra alla människors behov.

Exploatörer, spekulanter och 
finansinstitut skuldsatte sig. 
Skulden förstatligades sedan 
omoraliskt av tjänstemännen i 
regeringen. Detta har lett till att 
EU och Internationella Valuta-
fonden har lagt en ännu större 
och förlamande skuld på vårt 
folk, vilket dessutom får stöd 
av de styrande politiska parti-
erna.

Denna skuld är avskyvärd. 
Den är inte resultatet av hälso-
vårdsutgifter, utbildning, social 
omsorg, hushåll eller annat av 
värde för ekonomin eller landet. 

Det är regeringstjänstemännens 
skuld. På så sätt kunde de infla-
tera och profitera på den kort-
siktiga spekulationsbubblan, 
med minimala eller inga egent-
liga förmåner för arbetarna.

Denna skuld är obefogad. 
Detta är inte en suverän skuld, 
detta är privatpersonernas och 
finansinstitutens skuld som har 
förstatligats. Vi tvingas att be-
tala för en skuld som skapades 
av ett antal profitörer och pri-
vatägda företag som stöttade 
regeringen, istället för att se till 
folkets behov.

Denna skuld är bestående. 
Den är så stor så att den inte 
kan betalas av. Lägg till kost-
naderna för att bankerna ska 
återfå kapital och framtida för-
luster, de statliga stigande kost-
naderna för NAMA, kostnaden 
för bankgarantin, kostnaderna 
för regeringens växande obliga-
tioner. Dessa steg är ett resultat 

av och kostnaden för EU/ IMF- 
lånet och detta blir sammanlagt 
en skuld på hundratals miljar-
der som inte är folkets.

Denna skuld är återkom-
mande. EU:s och IMF:s smit-
ning är i sig själv ett lån för att 
täcka andra skulder. Men med 
tanke på dess oerhörda ränta 
och tidsbegränsning, innebär 
det endast att fler lån och för-
längningar kommer att behövas 
om betalningarna ska kunna 
upprätthållas. Regeringen har 
hamnat i en skuldspiral som 
kommer att lamslå ekonomin 
och kväva tillväxtpotentialen. 
Och finansspekulanter kommer 
att roffa åt sig enorma rikedo-
mar i takt med att skuldbubb-
lan växer.

Vägra att betala, vi kan inte 
betala. Ett antal människor och 
grupperingar kräver att återbe-
talningstiden ska förlängas eller 
att den delvis ska försummas 

för att vi inte kan betala. Med-
an kostnadsargumentet är befo-
gat, anser vi inte att vi bör ac-
ceptera förlängning, då skulden 
från första början inte är vår. 
Att kräva förlängning erkänner 
skuldens legitimitet. Vi vill inte 
förlänga skulden, vi kräver av-
skrivning. 

Vi kräver en folkomröstning 
om denna förstatligade skuld. 
Folket måste få ta ett beslut. 
Detta är en betydande ekono-
misk förändring för de fattiga, 
de arbetslösa, arbetare, mindre 
företag, egenföretagare och fa-
miljejordbrukare. Folket bör 
endast stödja politiska partier 
och enskilda personer som krä-
ver en avskrivning av denna 
skuld och som vill ha en folk-
omröstning.

irlands kommunistiska Parti
översättning: 

Charlie Paulsson

Die Linke och ELP:s kompromisser med 
de imperialistiska organisationerna
Den politiska skandal som har 
brutit ut efter Wikileaks avslö-
jande om det tyska ”vänster”- 
partiet, Die Linke, flaggskep-
pet i det så kallade Europeiska 
vänsterpartiet (ELP), visar än 
en gång gränserna för politiska 
krafter som verkar såväl inom 
ramen för systemet som i tjänst 
hos dess ledning.

 Som uppenbarades: USA:s 
ambassadör i Tyskland infor-
merade Washington via ett 
telegram om i sitt möte med 
Gregor Gysi, ordförande för 
den parlamentariska gruppen 
av den tyska vänstern och för-
sökte att blidka honom angå-
ende det krav som hans parti 
driver om en ”upplösningen av 
NATO”. Gysi påstås ha sagt 
att det skulle vara ”farligt” att 
begära Tyskland:s tillbakadra-
gande från NATO, och inte vid-
makthålla Die Linkes krav på 
en upplösning. Han tillade att 
det inte kunde inträffa under 
några omständigheter, eftersom 
upplösningen av den imperia-

listiska organisation skulle be-
höva USA:s, Storbritanniens 
och Frankrikes samtycke- något 
som inte är realistiskt.

 Naturligtvis hävdar nu Gysi 
att ”han inte minns” sin exakta 
formulering och förminskar det 
till en felöversättning. Frågan 
har lett till en friktion inom den 
tyska vänstern. 

Även om vi accepterar att 
den amerikanske ambassadö-
ren missuppfattat en del av vad 
Gysi sagt, förändras inte det vä-
sentliga i saken! Kärnan är att 
den tyska ”vänstern” är otydlig 
och rent allmänt för en ”upp-
lösning av NATO”, utan beto-
ning på ett tillbakadragande av 
specifika länders deltagande i 
denna imperialistiska organisa-
tion. Formuleringen på ELP:s 
3:e kongress, där Synaspis-
mos från Grekland deltog, var 
mycket lik ”ett krav för upplös-
ning av NATO och uppmanar 
till ett internationellt samarbete 
i säkerhetsfrågor som överens-
stämmer med internationell rätt 

enligt principerna om ett refor-
merat och demokratiserat FN- 
system.”

 Allt det ovan nämnda be-
kräftar entydigt KKE:s Cen-
tralkommittés bedömning som 
i sitt senaste uttalande om det 
så kallade ”nya” NATO, bland 
annat konstaterade att ”När 
efterfrågan på upplösningen av 
NATO främjas av flera oppor-
tunistiska krafter utan att kom-
bineras med kampen för ett till-
bakadragande av våra länders 
deltagande i NATO låter det 
mer som en  bön från en präst 
än målet för kampen hos en rö-
relse.”

 Dessutom har det visat hur 
rätt KKE hade när den förkla-
rade att det så kallade ELP inte 
ifrågasätter det kapitalistiska 
systemet och de imperialistiska 
organisationerna. ELP:s håll-
ning i förhållande till EU är 
väl känd, emedan det åtagit sig 
att tjänstgöra i dess konstitu-
tion och nu uppmanar till dess 
återupprättande, för ”rening” 

från ”profitörer” och ”nylibe-
ralism”. Samtidigt har det vi-
sat hur harmlösa ELP:s stånd-
punkter är i förhållande till den 
imperialistiska organisationen 
NATO- eftersom efterfrågan på 
”upplösningen av NATO” inte 
kombineras med en förstärk-
ning av den antiimperialistiska 
kampen för återkallande av 
varje land från den. Härigenom 
förvirras den folkliga rörelsen 
och ”lugnar” imperialisterna 
och systemet.

 Ändå verkar det som om de 
opportunistiska krafterna i ELP 
hyser en … ”kärlek som inte 
vågar uttala sitt namn” i sin 
linje av kompromisser med sys-
temet och de imperialistiska or-
ganisationerna EU och NATO. 
Problemet för dessa krafter är 
att folk inte skräder sina ord 
när de ser att de förlöjligas på 
detta sätt ...

elisaios Vagenas
medlem av kke:s Central-

kommitté
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Jag träffar ibland på folk som 
på fullt allvar hävdar att arbe-
tare inte längre finns. Inte som 
förr i alla fall, på 1800-talet och 
fram till mitten av 1900-talet 
fanns de. Ibland fanns det till 
och med för mycket arbetare. 
I historieboken kan vi läsa att 
man sköt av några, när de gjort 
för mycket väsen av sig. Det är 
tyvärr inte många i det uppväx-
ande släktet, som vet att man i 
vart land skjutit arbetare bara 
för att de var arbetare. 

När jag påminde en man på 
biblioteket som jag diskuterade 
politik med om detta, blev han 
upprörd och upplyste mig att man 
inte alls sköt arbetarna i Ådalen 
för att de var arbetare utan just 
därför att de var bråkiga, och 
demonstrerade. Det hade han na-
turligtvis rätt I. Bråkiga arbetare 
sköt man. Var de väldigt bråkiga 
och tom startade en egen tidning 
för att hävda sin rätt så hände det 
att man tände eld på deras redak-
tion. Det är inte många av som 
vet detta. I skolan får våra barn 
inte läsa om arbetarnas historia. 
Hur skulle det se ut? Och förres-
ten idag skjuter man inte ned ar-
betare längre, man skjuter dem åt 
sidan. Och tro mig det är mycket 
effektivare, de får verka utan att 
synas. I slutet på 1960 -talet och 
nästan hela 1970-talet så brå-
kade arbetarna väldigt mycket i 
vårt land. Man strejkade mer än 
någonsin, och man strejkade vilt. 
Jo, arbetare som strejkade utan 
tillstånd kallade man vilda, och 
vilda arbetare måste man tämja! 

Nå, nu tämjer man inte arbetare 
som man tämjer hästar, det skulle 
se illa ut och det finns som sagt ett 
effektivare sätt. 

I början av 1970-talet sam-
lades några av näringslivets stra-
teger och drog upp riktlinjer för 
hur man skulle kontroll över 
opinionsbildningen i vårt land. 
En kvarts miljard om året satsade 
man för att återta det initiativ 
man tillfälligt hade förlorat under 
några år på 1960-talet. Det hand-
lade om att köpa upp opinions-
bildare, ge ut nya böcker och nya 
tidskrifter, tankesmedjor. Befästa 
sin makt över media. Som ett led 
i att utöva denna makt handlar 
om att osynliggöra arbetarna. 

Man har dessutom gjort det med 
besked. För när såg du ett arbets-
platsreportage i media senast, när 
hörde du en arbetare tala om sin 
vardag i ett nyhetsprogram? På 
TV kan vi se våra skickligaste 
skidåkare slita sig fram i spåren. 
Vi kan till och med genom tekni-
kens under och en pulsklocka se 
exakt hur de tar ut sig och hur 
plågade deras kroppar är. Re-
portrarna talar lyriskt om hur de 
trotsar smärtan mjölksyran fram-
kallar! 

Jag funderar på, när vi i TV 
ska få se en byggnadsarbetare 
gjuta ett valv en iskall och blå-
sig dag med en pulsklocka så att 
även vi får ett mått på vad det 

kostar en arbetare i blod, svett 
och mjölksyra att utföra sitt arbe-
te. Just nu träffas ledarna för LO 
och näringslivet för att ”känna 
på varandra” som det uttrycktes 
i en dagstidning. Man ska mo-
dernisera arbetsrättens sägs det. 
Näringslivets nye ordförande 
tycker att ”strejk är ett omodernt 
sätt att umgås på”. Som om han 
anar oråd. Tacka för det. Han vill 
ju lätta på ”kostnadstrycket”- det 
vill säga sänka lönen. Mellan ra-
derna hotar de osynliggjorda. Ja 
tänk om arbetarna börjar strejka 
vilt igen, huvvaligen!

Mats Hedell

Finns det arbetare?

Draksådd
Under senare tid har terror 
och terrorism varit ett ämne 
som diskuterats flitigt i media, 
utgångspunkten har varit det 
”terrordåd” som riktades mot 
Sverige i form av ett självmord 
i Stockholms city. SÄPO har 
naturligtvis goda grunder att 
framställa det som ett terror-
dåd. Förutom ökade anslag så 
räknar man förmodligen med 
att protesterna mot den över-
vakning av E-post, telefoni och 
internetsurfande som de poli-
tiska makthavarna på direktiv 

från USA och EU beslutat om 
skall stagnera. Nu är det ju så 
att SÄPO:s meriter på andra 
områden av dess verksamhet 
aldrig har varit särskild lycko-
samma; har man hittat spioner 
och annat fuffens mot rikets sä-
kerhet har de ofta funnits inom 
dess egna led. Så säkerligen har 
SÄPO och makthavarna behov 
av en ”terrorist”. Det har ju 
redan fått det goda med sig att  
SAP har börjat vackla i frågan 
om FRA- lagen, bara det är ju 
en delseger för de reaktionära 

krafter som vill införa ett över-
vakningssamhälle i Orwells 
anda. 

Vi har under tiden fått höra 
allsköns ”experter” på terro-
rism och också de mest olika 
och fantasifulla teorier om var-
för dådet skedde nu och varför 
det riktade sig mot Sverige. Hur 
kunde en 28-årig trebarnspappa 
bli så desperat att han tog sitt 
liv och behövde förklara hand-
lingen men något ”ädlare” eller 
högre stående syfte. Det är för-
klaringar som har saknats i det 

mediala racet för att legitimera 
de styrandes skuldfrihet. 

Och alla de övervakningsla-
gar som antagits i riksdagen 
under senare år, varför skyddar 
inte de oss från terroristdåd. 
Varenda lag som antagits har 
alltid påståtts vara för att skyd-
da oss vanliga medborgare för 
grov brottslighet och terrorism. 
Nu, om det är ett terroristdåd, 
borde politikerna i riksdag och 
regering dra slutsatsen att de 
hade fel, lagarna är meningslö-
sa i ”kampen mot terrorism och 
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grov brottslighet” därför skall 
de rivas upp. Det finns ingen 
anledning att kränka männis-
kors integritet med lagar som är 
verkningslösa mot det uttalade 
syftet. 

När Reinfeldt med hundögon 
påstår att han vill skydda det 
demokratiska och öppna sam-
hället är det hyckleri. För oss 
som ser på sakerna med andra 
ögon, är det teater på en nivå 
som sällan tidigare skådats. 
Vad som saknats i det mediala 
bruset är klassperspektivet, 
vem vinner på terrorismen och 
vad är orsakerna till terrorism 
och vilka är terroristerna? För 

Fredrik Reinfeldt finns det inga 
oklarheter, alla som är emot ka-
pitalets diktatur är presumtiva 
terrorister. 

För oss är det också lätt att 
upptäcka en del av terroris-
terna. Det är bara att läsa riks-
dagens protokoll för vilka som 
röstade för att skicka fler svens-
ka soldater till Afghanistan för 
att där tillsammans med andra 
representanter för imperialis-
men utöva terror. Att skicka 
soldater och vapen innebär att 
utöva terror, oavsett glamorösa 
omskrivningar. Syftet med va-
pen och soldater har alltid va-
rit att injaga skräck och lydnad 

och har inget annat syfte idag. 
Skräcken och lydnaden skall af-
ghanerna känna för de av impe-
rialismen köpta feodalherrarna, 
vars makt de militära insatserna 
i Afghanistan vill upprätta.

För tusen år sedan dolde man 
sina ekonomiska motiv under 
en religiös mantel för att på-
tvinga andra folk sin vilja, det 
duger inte idag. Idag är det in-
förandet av demokrati som bli-
vit imperialismens mantra, trots 
att man i sina egna länder svår-
ligen kan uppfylla minimålen 
för demokrati, nämligen allas 
rätt till arbete och försörjning 
som är en förutsättning för att 

överhuvudtaget få kraft över att 
ägna sig åt politik.

Fattigdom, utsugning, för-
nedring kommer alltid att ska-
pa desperata människor som är 
beredda att ta sitt liv och an-
dras för ett högre stående mål, 
men det målet kan inte bygga 
på religion eller terrorism. Det 
leder liksom imperialismens 
mord, förtryck, profit och makt 
till en återvändsgränd.

Målet för samhället måste 
byggas på en gemensam och so-
cialistisk utveckling.

Jan Jönsson

Likt en hunsad hund skäller Bildt!
Utrikesminister Carl Bildt är of-
tast ovanligt hård i sin tal- och 
skrivretorik gentemot våra öst-
liga grannars förehavanden, i 
synnerhet vad gäller Vitryssland 
och dess principfaste president 
Aleksander Lukasjenko. Bildt 
flänger runt som en hunsad 
hund och kastar ut impulsiva 
repliker och svidande kommen-
tarer åt alla håll. Han skäller, 
fast han borde först se sig om 
i sin egen koja! ”Carl Bildt och 
tre utrikesministerkollegor har i 
jul formulerat den hårdaste EU-
kritiken hittills efter valet i Vit-
ryssland. Den diktatoriske pre-
sident Aleksander Lukasjenko 
beskrivs redan i rubriken i en 
debattartikel i The International 
Herald Tribune (IHT) som ”för-
loraren”. ”Europa får inte stå 
tyst” efter ”charad”-valet för en 
vecka sedan, skriver Bildt, Po-
lens Radek Sikorski, Tjeckiens 
Karel Schwarzenberg och Tysk-

lands Guido Westerwelle.” (TT, 
2010-12-25)

Men inte ett enda engage-
rande ord från Carl Bildt om 
krigen i Irak och Afghanistan, 
Wikileaks avslöjanden om kor-
rupta ledares och näringslivets 
skumraskaffärer eller om svens-
ka Vattenfalls skövlingar av 
sorbiska byar i östra Tyskland. 
Lundin Oil/Lundin Petroleum 
har, precis som Vattenfall ge-
nom sina olagliga utvinningar 
av brunkol på ockuperad mark, 
gjort sig skyldigt till miljö- och 
folkrättsbrott bland annat i kri-
gets Sudan, diktaturens Eritrea 
och konflikthärdens Etiopien.

”Man kan ha olika synpunk-
ter på investeringar i diktaturer. 
Många pekar på risken för att 
investeringar i sådana länder 
direkt eller indirekt innebär 
ett stöd till regimen och dess 
makt, och till enskilda mer el-
ler mind¬re korrupta politiker. 

Andra trycker mer på att dessa 
länder är i stort behov av in-
vesterare, av utländskt kapital, 
av modern teknik och att in-
vesteringar därmed bidrar till 
ländernas ekonomiska utveck-
ling. Till saken hör givetvis att 
investeringar i sådana här svåra 
länder kan innebära stora po-
litiska risker.” (”Lundin: Dik-
tatorernas bäste vän”, VA.se, 
2008-09-19)

Lundin Oil/Lundin Petro-
leum har licensandelar samt 
ett otal påskrivna kontrakt för 
prospektering och produktion 
av olja och gas i många av Öst-
afrikas oroligaste länder, som är 
ett ytterst kontroversiellt enga-
gemang. Om olje- och gasföre-
taget är ”diktatorernas bäste 
vän” frågar sig naturligtvis den 
insiktsfulle varför Vitrysslands 
Lukasjenko inte får räknas hit. 
Hans bestämdhet och princip-
fasthet att inte sälja ut sitt lands 

naturtillgångar lämpar sig nog 
inte för Lundin Oil/Lundin Pet-
roleums blodsbesudlade pro-
spekteringspolitik.

Vilken trovärdighet kan Sve-
rige och det svenska näringsli-
vet ha så länge vi har förljugna 
ministrar och statsråd? ”Vilka 
åtgärder är regeringen beredd 
att vidta för att säkerställa att 
Lundin Oil/Lundin Petroleum 
uppfyller sina skyldigheter en-
ligt fredsavtalet och betalar en 
skälig gottgörelse till offren 
och efterlevande till offren för 
kriget i området för Block 5A 
i Sudan?” (”Frågan som Bildt 
vägrar svara på”, SVD, 17 de-
cember 2010)

ljubomir t. devic, fil. kand.,
medlem i Skånes författar-

sällskap och ASlA

Den sprids nu i den colorerade 
veckopressen som något nyda-
nande fenomen. Men det finns 
inget nytt i denna trend som 
dess lobbare vill framhäva. Det 
är ett gammalt fenomen, ett 
gammalt malätet högerspöke 
som både kristdemokrater och 
moderater nu lovprisar. Kvin-
nan ska kunna välja, ha ett fritt 
val och så skänker man henne 
lite drygt tretusen kronor i vård-
nadsbidrag. Men tretusen kro-
nor i månaden gör ingen kvinna 

fri och självständig. Vårdnads-
bidraget är en kvinnofälla och 
en tillbakagång till det gamla 
patriarkaliska samhället.

 Både moderater och kristde-
mokrater för en bakåtsträvande 
politik. Och hur går det med 
den pensionsgrundade inkom-
sten när man lever på bidrag? 
Var det inte bidragsberoende 
man skulle göra sig av med?

Men visst ser det mysigt ut på 
reklambilderna med den leende 
förklädesklädda alerta hemma-

frun med en bullplåt i handen. 
Och visst tjänar hon ett syfte. 
Nu kan de karriärklättrande 
mulliga mansgrisarna slippa 
bök med barn och disk. Nu kan 
de ägna sin tid åt att klättra 
allt högre på den sociala skalan 
och när hemmafrun blir sliten 
och grå får hon ge vika för den 
unga sekreteraren och så börjar 
det om igen. Och när fanskapet 
äntligen dör står de där, de små 
grå, med sin ynka pension som 
inte ens räcker till hyran. Arvet 

då, kanske någon hävdar? Äh, 
det gick till skatteskulder och 
den senaste älskarinnan. 

Fri är den kvinna som är 
självförsörjande, den kvinna 
som inte måste stanna i ett mi-
serabelt äktenskap på grund av 
ekonomin. Ett stabilt förhål-
lande vilar på ömsesidigt ansvar 
och förmågan att ta vara på sig 
själv. Då först kan kvinnan bli 
jämställd mannen. AB

Den nya trenden, den rekorderliga hemmafrun
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Lars Forsman:
Esperanto…över 50 miljoner träffar
133 sidor/september 2010 isbn: 
978-91-633-7347-3

Boken riktar sig i första hand 
till de som inte känner till es-
peranto, men även sådana som 
har vaga kunskaper i ämnet. 
Men kan givetvis även läsas av 
fullfjädrade esperantotalande 
personer.

Bokens upplägg är intressant 
och påminner om en mix av 
roman och lärobok samtidigt 
även om den långt ifrån utgör 
någon skröna.

Detta gör den ganska unik i 
sitt slag och lättläst med en fö-
redömlig layout. Den är också 
rikt illustrerad med ett stort ur-
val av bilder.

Författaren har tagit god tid 
på sig till en grundlig research, 

för om det är något han har 
haft gott om så är det tid.

Alla år som föreståndare av 
esperantolinjen på Karlskoga 
Folkhögskola med elever från 
hela världen, har gett massor 
av insikt i ämnet och fenomenet 
esperanto.

Många gånger har man helt 
felaktigt förespått eller rentav 
påstått att esperanto är ett dött 
språk eller snart kommer snart 
att dö.

Boken visar att inget kan 
vara mera felaktigt. Redan i 
förordet skriver författaren syf-
tet med boken och jag citerar 
här:

- skriva en bok på svenska 
för att kunna informera nya 
grupper,

- visa att esperanto har litte-
ratur, tidningar och stort inter-
netregister

- motbevisa alla som av 
okunskap spritt fördomar eller 
osanningar om språket,

- ge ungdomar en chans att 
med esperanto och nätet få 
möta en internationell värld,

- visa hur märkbart espe-
ranto underlättar all annan 
språkinlärning

- skriva en bok som bland 
annat kan tjänstgöra som stu-
diehandbok för examensstudier,

- tipsa språklärare om en di-
rektmetodik för språkundervis-
ning,

- dokumentera ett stycke es-
perantohistoria i Sverige och 
andra länder och

- visa hur snabbt språket har 
växt de senaste åren.

Ja, det är inte så blygsamma 
ambitioner författaren har, men 
så har han också lyckats leva 
upp till dem med råge.

Därför är boken både rolig 
och intressant och vidgar språk-
perspektivet ytterligare och den 
rekommenderas varmt. En trev-
lig läsning önskas!    

Megabyte

 

Notiser
Myter om pensio-
nerna
Under den kapitalistiska krisen 
kan vi höra och läsa påståenden 
om att grekerna har 120 pro-
cent av sin lön i pension, en siff-
ra som enligt en EU-utredning 
skulle sjunka till 110 procent 
2048. Det skulle ge grekerna 
störst anledning att se fram 
emot pensioneringen. Hollän-
darna skulle också var en vinna-
re, de skulle få ut strax över 100 
procent som nyblivna pensio-
närer. Förklaring till att inkom-
sten stiger efter pensioneringen i 
Grekland och Nederländerna är 
att skatten på pension är lägre 
än skatten på arbete. Det bety-
der att andra länder, till skillnad 
mot Sverige, beskattar pensio-
närer mildare än löntagare. 

Men Sverige får beröm i rap-
porten för sin �väl förberedda 
och innovativa� pensionsre-
form. Pensionssystemet bedöms 
som ekonomiskt hållbart, med 
sina automatiska justeringar för 
bland annat ökad livslängd. 

Men om det är hållbart för 
pensionärerna framgår inte av 
rapporten. Vi får väl se vad 

Anders Borg anser efter EU-s 
finansministermöte den 17 no-
vember då rapporten skall dis-
kuteras.

Hipp hopp och 
hurra
Försäkringsbolagen räknar 
med rekordvinster på den 
�medelklass� som på något läng-
re sikt kommer att förlora stora 
delar av sina statliga och sam-
hälliga pensioner. För att kunna 
upprätthålla sin standard som 
pensionärer behöver de investe-
ra mer än 30 procent av sina nu 
disponibla inkomster. Det kom-
mer att ge försäkringsbolagen 
inkomster på 1000 miljarder 
bara i administrationskostnader 
under den närmaste 10-års pe-
rioden.

Bock i örtagård?
De svenska socialdemokraterna 
kan trösta sig med att de inte 
är ensamma om att ha hamnat 
i den ideologiska förvirringens 
träsk. De har gott sällskap av 
hela den europeiska socialde-
mokratin. 
Europeiska Socialdemokraters 
Parti PES, vars ordförande är 
den tidigare danske statsminis-
tern Poul Nyrup Rasmussen, 

skall anta ett dokument om 
högerns bristande respekt för 
fundamentala männskliga rät-
tigheter. För detta arrangerar 
PES en konferens  där frågorna 
skall diskuteras. Inbjuden huv-
udtalare är Dansk Folkepartis 
europaparlamentariker Morten 
Messerschmidt. Dansk Folke-
parti är Sverigedemokraternas 
motsvarighet i Danmark, ett 
främlingsfientligt och rasistiskt 
parti. En annan av talarna är 
medlem av partiet Lega Nord, 
ett av den yttersta högerns par-
tier i Italien som ingår i Ber-
lusconis regeringsunderlag. 
För en månad sedan löd bud-
skapet från Poul Nyrup Ras-
smusen till Danskt Folkeparti 
�Ni blir aldrig rumsrena i min 
värld�. Flexibiliteten är stor 
inom socialdemokratin, i vart 
fall när man skall anpassa sig 
till högerpolitiken.

Portugal vägrar 
ändra arbetsrätten
Trots tydliga besked från Eu-
ropeiska Centralbanken och 
andra vill den portugisiska pre-
miärministern José Sócrates inte 
reformera landets arbetsrätt.

� Vi ska göra det lättare för 
arbetslösa att hitta ett jobb sna-
rare än att underlätta för upp-

sägningar, säger socialdemokra-
ten José Sócrates, rapporterar 
den brittiska tidningen Finan-
cial Times. Den portugisiska 
premiärministern blir därmed 
en av få europeiska ledare som 
går emot den senaste trenden 
att luckra upp arbetsrätten som 
en metod att öka tillväxt och 
komma ur den ekonomiska kri-
sen.

Äntligen någon som vågar 
motstå kapitalets diktatur.

Tänkvärt
Om det finns något tidlöst i ar-
betarrörelsens förhållningssätt 
till arbete, så skulle jag tala om 
arbetets värde. Det budskap 
som en gång stärkte en fattig, 
undertryckt arbetarklass var 
inte att ”det ska löna sig att ar-
beta”. Det var i stället budska-
pet att det är arbetet som ska-
par samhällets välstånd, och att 
arbetets frukter därför tillhör 
dem som arbetar. Lika viktig 
var insikten om att arbetet har 
ett egenvärde, utöver lönen. 
Arbetet är inte bara instrumen-
tellt (eller ”lönsamt”). Det kan 
också ge kunskap och glädje, 
gemenskap och självkänsla.
Lena Sommestad
tidigare miljöminister (S)
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Citytunnelprojektet
Citytunnelprojektet är 17 km 
järnväg som förbinder Malmö C 
med Öresundsbron samt knyter 
ihop det skånska järnvägsnätet 
och ökar kapaciteten för spår-
bunden trafik i framtiden. Sex 
kilometer är tunnel under cen-
trala Malmö och elva kilometer 
är järnväg ovan jord. Malmö C 
får en ny underjordisk stations-
del och nya stationer byggs vid 
Triangeln och i Hyllie.

Citytunneln började byg-
gas 2005 och beräknades då 
att kosta 9,45 miljarder kro-
nor. Tunneln kunde invigas av 
Kungen från Sverige den 4 de-
cember 2011. I sitt tal konsta-
terade en mycket nöjd konung 
att bygget blev färdigt 7 måna-
der före utsatt tid samt att kost-
naderna från de ursprungliga 
kalkylerna på 9,45 miljarderna 
hade stannat vid 8,45 miljar-
der. Alltså en miljard mindre 
än beräknat. Ett projekt i tiden 
kunde en mycket nöjd monark 
konstatera. Det är inte ofta 
kommunisterna har anledning 
att hålla med konungen, men 

i detta fall måste vi göra det. 
Möjligen med tillägget att byg-
get skett helt i den aggressiva 
kapitalismens nyliberala skep-
nad beordrad av EU. Den nya 
mörka tiden alltså.

Vid bygget av Citytunneln 
har NCC utnyttjat EU och den 
sk Lavaldomen till det yttersta. 
LO har i en rapport som föröv-
rigt också gäller bygget av Nor-
ra Länken i Stockholm påvisat 
att byggföretagen utnyttjar ar-
betskraft från andra EU-länder 
på ett häpnadsväckande gro-
teskt sätt.

Hälften av arbetskraften 
hämtas från östra Europa och 
betalas med 55 % av vad det 
svenska kollektivavtalet krä-
ver. Arbetskraften har hämtats 
till Malmö via polska eller ir-
ländska bemanningsföretag. I 
likhet med bärplockarna som 
blivit grundlurade av sina be-
manningsföretag har även detta 
skett vid bygget av Citytun-
neln. Många av arbetarna har 
känt sig lurade eftersom löne- 
och anställningsvillkor inte har 

motsvarat vad de blivit lovade. 
Den polske byggnadsarbetaren 
Adam, som arbetade vid City-
tunneln berättar att han skicka-
des hem och fick sparken efter 
att han kontaktat Byggnads i 
Malmö.

Att projektet präglas av då-
liga arbetsvillkor visas bland 
annat av den höga olycksfalls-
frekvensen vid bygget av Ci-
tytunneln där det varit 20,5 
olyckor per 1000 anställda och 
år. Normalt, om man nu kan 
använda det ordet i dylika sam-
manhang, är 11- 18 olyckor per 
år och 1000 anställda.

Roman Jarzmik är en av de 
som varit med och byggt Ci-
tytunneln i Malmö. Han fick 
en SJ- pall i huvudet 2007. Nu 
har han en tio centimeter lång 
spricka i skallen, illamående, 
nedsatt hörsel och inget luktsin-
ne. Något skadestånd har han 
inte fått. Han saknade försäk-
ringsskydd via bemanningsfö-
retaget. Något som det svenska 
kollektivavtalet kräver.

LO:s utredning om förhål-

landena vid bygget av Citytun-
neln avslutas med följande ord:

”Det är upprörande att 
svenska skattemedel bidrar till 
lönedumpning och osund kon-
kurrens. Därför kräver LO, 
bland annat, att lagen om of-
fentlig upphandling skrivs om 
så att det ställs krav på villkor 
motsvarande kollektivavtal vid 
upphandlingar.

  Därtill måste Lex Laval, 
den lag som regeringen infört 
och som gör det frivilligt för 
utländska företag att tillämpa 
svenska löne- och anställnings-
villkor, rivas upp”

När kungen invigde den nya 
Citytunneln beskrev han pro-
jektet i lyriska ordalag. Vad han 
inte nämnde var att bygget kan-
tats av en extremt cynisk och 
motbjudande handel med män-
niskor.

Kapitalismen i dess nötskal 
alltså.

lars lundberg

Denna fil är licensierad under licensen Creative Commons Erkännande 3.0 Generisk/Wikipedia, skapare: Jochr.
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Suduko

Nordiskt
Sommarläger 2011
Nu är det hög tid att anmäla sig för deltagande i Nordiskt Sommarläger 2011. Det kom-
binerade skolnings- och semesterlägret kommer att som tidigare meddelats att hållas i 
Norge. Närmare bestämt i Spigerverksarbetarnas feriehem som ligger i Ytre Enebakk 
ca. 30 km från Oslo. Från Oslo går direktbussar som tar ca 30 minuter ända fram till 
lägerplatsen.

Lägerplatsen ligger i direkt anslutning till sjön Lyseren med möjligheter till bad och 
fiske. Med bil når man på 15 minuter också badland, vikingland och äventyrsland.

Inkvartering sker i storstuga och en del hytter, även camping är möjligt. Deltagarav-
giften blir liksom förra året 1200 kronor för vuxna och 300 kronor för barn under 16 år. 
För deltagande enskilda 
dagar är avgiften 250 kro-
nor.

Liksom förra året kom-
mer lägret att bli en ku-
linarisk höjdpunkt, med 
norska specialiteter som 
kveite, någon slags flun-
drefisk, vilt och renkött. 
Även hjortron i någon 
form är utlovad.

Programmet är späckat 
och börjar redan lör-
dagskvällen, fullständigt 
program kommer i nästa 
nummer av Riktpunkt.

Lägret börjar med an-
komst söndagen den 3 
juli och avslutas söndagen 
den 10 juli.

Det är hög tid med anmälan, platsantalet är begränsat och principen först till kvarn 
gäller, vill du anmäla dig eller har frågor ring snarast till particentralen 08-73 58 640 
eller Jan Jönsson 0703 45 42 16, eller på e-post skp@skp.se. Deltagaravgiften insätts på 
partiets konto PG 421 53 84-1.
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Sveriges Kommunistiska Parti vill skapa ett välfungerande järnvägsnät, därför måste följande beslut tas med det 
snaraste.

En nationell utvecklingsplan för järnvägstrafiken måste tas fram. Den planen skall gälla planering, utbyggnad och 
finansiering av den spårbundna kollektivtrafiken under perioden 2011 – 2035. I den nationella utvecklingsplanen, 
anser SKP, skall följande mycket viktiga uppgifter ingå: 

– All svensk järnvägstrafik skall skötas, planeras och framföras av ett statligt verk, som står under demo-
kratisk kontroll.

– Inlandsbanan mellan Mora och Gällivare skall återgå i statligt ägande och kraftfullt rustas upp och av 
miljöskäl på sikt elektrifieras.

– Inlandsbanan har en viktig och stor uppgift att fylla som i huvudsak en järnväg för godstrafik för att på 
så sätt avlasta Stambanan och Ostkustbanan för utökad persontrafik.

– Nya banor för höghastighetståg måste anläggas mellan Stockholm – Göteborg och Stockholm - Malmö.

– Botniabanan måste förlängas till Haparanda.

– En speciell plan måste tas fram för att öka tillgängligheten för spårbunden kollektivtrafik mellan östra 
Sverige och västra Sverige, detta måste prioriteras högt då järnvägstrafiken numera är uppbyggd för att fungera 
från norr till söder.

– En plan för ett enklare biljettsystem måste tas fram, en plan där de olika rabattsystemen utmönstras för 
att ersättas av ett lågt, lättbegripligt och för privatresenärerna fördelaktigt prissättningssystem.

– Alla befintliga banor förutom Inlandsbanan måste förses med dubbelspår.


