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För obeställt material ansvaras ej.
Citera oss gärna, men ange källan.

Olika lösningar
När samhället går på kryckor
finns det alltid många olika förklaringar till varför och av det
följer också olika förslag till
lösningar av problemen. När
högern definierar problemen
beror de nästan alltid på att vi
har för stor offentlig sektor och
för stora bidrag till individer
som av en eller annan anledning
inte har tillräckligt stor inkomst
för att kunna försörja sig. Det
påstås vara det grundläggande
problemet. Likaså att det råder
otillräcklig konkurrens.
Lösningen blir då miljardsubventioner och bidrag till storfinans och storföretag, samtidigt
som man realiserar statlig och
kommunal egendom och därmed makten att styra samhället.
Det kan ju knappast ha undgått
någon att det är den politik som
har lett till massarbetslöshet och
social nedrustning samt till en
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statsskuld som man lånat upp
av mottagarna av miljardsubventionerna och bidragen. Statsskulden ska nu lösas in genom
ett ännu mindre politiskt inflytande över samhällsekonomin.
Statliga monopol ersätts med
privata där alla former av samhällelig styrning förbjuds.
Dessutom följer man slaviskt
de direktiv som storfinansens
och kapitalets hejdukar i EUbyråkratin utarbetar tillsammans med sina uppdragsgivare.
En politik som även får ett godkännande av den ideologiskt utarmade fackliga byråkratin som
på EU-nivå har mer gemensamt
med arbetsköparna än med de
arbetande i olika länder som
den skall försvara.
Högern påstår att förutsättningarna för en hållbar utveckling i Europa är fri rörlighet
för kapital, varor, tjänster och
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arbete. Det man lyckats med
är de två första eftersom man i
stort sett gett kapitalet frihet att
röra sig fritt över nationsgränser, med en omfattande spekulationsekonomi som följd. Varorna har också fått en omfattande
frihet genom att kontrollen över
dessa överlämnats till producenterna och en vara som är tillåten
i något EU-land får inte beläggas med importrestriktioner
i något annat EU-land. Ingen
hänsyn får tas till nationella
synpunkter kring miljö och
skadlighet för konsumenter.
När det gäller arbete och
tjänster har man skapat en hel
djungel av direktiv och författningar som skall ge arbetsköparna alla möjligheter att
spela ut arbetare från de olika
EU-länderna mot varandra.
Direktiven tjänar mest syftet
att kunna genomföra en oreglerad lönedumpning
och pressa tillbaka
de arbetandes sociala
rättigheter. I Sverige
ser vi hur konkurrensen snedvrids för att
pressa löneläget. När
polska arbetare kommer till Sverige får en
stor del av dem arbeta under de villkor

som gäller i Polen. Trots svenska avtal får de polska arbetarna
en lönesänkning i förhållande
till svenska löner eftersom arbetarna i Polen själv betalar det
som här kallas arbetsgivaravgifter. Samtidigt ger det de polska
arbetsköparna en konkurrensfördel eftersom de slipper att
betala arbetsgivareavgifter, med
den följden att fler företag etablerar sina huvudkontor i Polen.
Det finns egentligen bara en
lösning på de här problemen
och det är gemensam kamp för
ett samhälle som garanterar allas rätt till arbete och sociala
rättigheter oavsett nationalitet.
Att tro att extremhögern
med Sverigedemokraterna i
spetsen har några som helst lösningar på problemen är brottsligt naivt, så när ledande företrädare för Socialdemokraterna
i media berömmer sverigedemokrater är det bara ytterligare ett
bevis på den ideologiska och politiska utarmningen som drabbat Socialdemokraterna, denna
kris löses inte av krisgrupper.
För det fordras ideologisk
skolning och ett uppbrott från
klassamarbetspolitiken.

Ledare

8 mars
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Internationella
kvinnodagen ledare, står frågan om arbetar- att utvidga sina profiter genom
kommer i år liksom många tidi- kvinnornas rättigheter fortfa- att efter behov dra in kvingare år att firas i hela världen, rande och stampar på samma nor och barn i produktionen,
och det är ju glädjande. Initia- plats. Varken rödstrumpor, främst för att kunna pressa ner
tivtagarna ville genom att lyfta feministiskt initiativ eller an- lönerna.
Den 7 mars 1980 underteckfram en internationell kvin- dra borgerliga kvinnorörelser
nodag i synnerhet lyfta fram har haft kraft och förmåga till nade Sverige FN- deklarationen
arbetarkvinnornas situation
och mobilisera dessa för för- ”Manifestationer och demonstrationer som ofändringar i samhället som gav
dem lika rättigheter, inte bara tast vände sig mot de fascistiska hoten, krävde
i hemmet utan framför allt på fred och kvinnornas rätt till arbete på lika villkor
arbetsmarknaden.
med männen”
Clara Zetkin var övertygad
om att kvinnornas frigörelse
hängde intimt samman med
arbetarklassens frigörelse, och verklig förändring, och frågan ”Konvention om avskaffande
arbetarklassens frigörelse var är om de egentligen har haft av all slags diskriminering av
inte möjlig utan kvinnans frigö- viljan. Det har snarare varit en kvinnor” vilken trädde i kraft
relse från slavarbete i hemmet anpassning till den borgerliga den 3 september 1981.
Artikel 11 lyder som följer:
och på arbetsmarknaden. Och individualistiska ideologin där
1. Konventionsstaterna skall
att kvinnans frigörelse inte var det gäller att armbåga sig så
vidta alla lämpliga åtgärder
möjlig utan arbetarklassens fri- långt fram som möjligt.
Nu har man i mångt och för att avskaffa diskriminering
görelse. Utvecklingen har inte
kunnat vederlägga hennes över- mycket lyckats ersätta klass- av kvinnor på arbetsmarknakampen genom att göra femi- den för att, med jämställdheten
tygelse.
Fortfarande är arbetarklas- nismen till en modenyck med mellan män och kvinnor som
sen av båda könen bundna starka populistiska drag, så grund, säkerställa samma rätvid löneslaveri och utsätts för att alla politiska krafter skall tigheter särskilt
a) rätten till arbete såsom en
exploatering. Formerna har kunna fira Internationella kvinoförytterlig rätt som tillkommer
förändrats på de drygt hundra nodagen.
Så har det inte alltid varit. alla människor;
år som förflutit sen internab) rätten till samma anställtionella kvinnokonferensen i Från början klassades den InKöpenhamn beslutade att göra ternationella kvinnodagen som ningsmöjligheter, inklusive anden 8 mars till en kampdag ett kommunistiskt jippo för vändning av samma urvalskriför arbetarkvinnorna, men i att splittra familjen och under terier vid anställning;
c) rätten till fritt val av yrke
de praktiska handlingarna är mellankrigstiden förbjöds maförändringarna för små för att nifestationer på Internationella och anställning, rätten till beanställningstrygghet
kvinnorna skulle kunna nöja sig kvinnodagen i flera länder. Ma- fordran,
nifestationer och demonstratio- samt alla anställningsförmåner
med dessa.
Trots att nästan alla partier ner som oftast vände sig mot de och tjänstevillkor, liksom rätten
från moderaterna till yttersta fascistiska hoten, krävde fred till yrkesutbildning och omskolvänstern numera bekänner sig och kvinnornas rätt till arbete ning, inklusive lärlingsutbildning, högre yrkesutbildning och
som feministiska partier och det på lika villkor med männen.
Hitintills hade kvinno- och återkommande utbildning;
har dessutom bildats ett specid) rätten till lika lön, inkluellt feministiskt parti, med en barnarbete mest betraktats som
avhoppad vänsterpartist som en möjlighet för kapitalägarna sive förmåner, och till lika be-

handling vad beträffar arbete
av lika värde liksom till lika
behandling i fråga om arbetsvärdering;
e) rätten till social trygghet,
särskilt då det är fråga om pensionering, arbetslöshet, sjukdom, invaliditet och ålderdom
samt annan arbetsoförmåga liksom rätten till betald semester;
f) rätten till arbetarskydd,
inklusive skydd för fortplantningsfunktionen.
I samband med FN- deklarationen har internationella
kvinnokonferenser avhållits i
Mexico City 1975, Köpenhamn
1980, Nairobi 1985 och Peking
1995, men ingen av konferenserna har kunnat lyfta frågan
om jämställdhet som konferensen inspirerad av Clara Zetkin i
Köpenhamn.
Därför att frågan om jämställdhet inte handlar om hur
många kvinnor som sitter som
VD eller i bolagsstyrelser i de
imperialistiska företagen. Imperialism och kapitalism är
bärare av klassorättvisor, utsugning och förnedring och för oss
kommunister är det självklara
valet att avskaffa dessa institutioner för att skapa ett verkligt
demokratiskt och rättvist samhälle.
Vi kommunister är inte feminister, vi tror på en gemensam
kamp oavsett kön och etnicitet,
det är klasskampen som förändrar världen. Kom med du
också!
8 mars är en socialistisk
kampdag, så låt oss fira den
som en sådan också.
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INRIKES

FAS 3 ger förnedringen
och utanförskapet ett ansikte
Att den svenska högerregeringen helt abdikerat från sin roll
som politisk ledare av arbetsmarknaden är knappast något
som förvånar. Regeringen har
förminskat sin roll i arbetsmarknadspolitiken till att sänka skatter för de
redan rika,
för att på så
sätt lura oss
andra till att
tro att därigenom ökar
företagandet och därmed sysselsättningen.
Sedan är
det så att
verkligheten
blivit en annan, Sverige
har
Europas högsta
ungdomsarbetslöshet
och en total
arbetslöshet
på 8 %. En
arbetslöshet
som envist
biter sig fast
av den anledningen att regeringen är passiv.
För att mildra de mest akuta
problemen med massarbetslösheten beslutade regeringen den
2 juli 2007 att införa den s.k.
jobb- och utvecklingsgarantin
som består av tre faser. För tre
år sedan omfattade jobb- och
utvecklingsgarantin 26 000
människor, nu har antalet tredubblats och närmar sig 100
000 människor. Dessa snart 100
000 människor har dömts ut av
regeringen som värdelösa och
skall därför offentligen och dagligen förnedras. Detta gör man
genom att tvinga in människor
i den sista av de tre faserna, fas
3. Med tre års erfarenhet redovisar Arbetsförmedlingen att av
deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin är det endast 1,5
% som kommer ut i nytt arbete,
de resterande 98,5 % får söka
upp kommunernas socialtjänst

4

och ansöka om socialbidrag.
Men innan dess skall de arbetslösa förnedras och trampas ned
rejält och det sker i Fas 3.
Den som efter 450 dagars arbetslöshet saknar jobb hamnar
i fas 3. Då skall den arbetslöse

arbetslösa. Den sysselsättning
som erbjuds är totalt meningslös. Den kallas ibland för Fasan,
ibland slavjobb, det enda säkra
man kan säga är att Fas 3 aldrig
leder till ett arbete.
I Sandviken sysselsattes ett

ut på praktik. Den arbetslöse
skall vara på praktikplatsen i
40 timmar per vecka, ha rätt
till fyra veckors semester/år och
avlönas med, hör och häpna,
mellan 223 kronor och maxbeloppet 680 kronor per dag.
Före skatt givetvis. Efter två år
är det slut och då är det Socialen som gäller. Eländet stannar
inte här. Staten betalar ut 225
kronor per dag till det företag
eller organisation som tar emot
praktikanter. Enligt Arbetsförmedlingens uppgifter saknas det
ständigt mellan 800 – 900 praktikplatser. Vad händer då? Jo,
då skapas det företag som har
som enda affärsidé att erbjuda
arbetslösa praktikplatser. Ett
exempel är Jobbfabriken som
etablerat sig över hela Sverige.
För detta betalar regeringen
årligen 1,2 miljarder till dessa
cyniska ruffelföretag, vars enda
uppgift är att offentligt förnedra

antal kvinnor med att sticka. Ja,
de fick sticka vad de ville, vantar eller tröjor. Huvudsaken var
att de gjorde någonting. Företaget som tog emot de arbetslösa
kvinnorna tillhandahöll garn,
stickor och en soffgrupp att
sitta i. För detta fick företaget
225 kronor per person och dag
av staten. Vad är detta om inte
offentlig förnedring av människor som av kapitalisterna för
tillfället anses och klassas som
värdelösa.
Anders Borg och Fredrik
Reinfeldt missar aldrig ett tillfälle att skryta med om hur god
Sveriges ekonomi är och vilken
lycklig framtid vi kan förvänta
oss. Att framtiden ser synnerligen ljus ut för landets bankdirektörer som nyligen kunde redovisa en nätt liten vinst på 65
miljarder är helt klart. För de
som tvingats in i förnedringen
genom Fas 3 är läget det mot-
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satta. Måste det vara så här?
Naturligtvis inte. SKP har sagt
det tidigare och säger det igen.
En annan politik är möjlig.
Vi behöver ingen dyrbar och
meningslös politik för de arbetslösa. Vi behöver en politik som
satsar på vidareutbildning när det
behövs och samtidigt en aktiv arbetsmarknadspolitik för att skapa
nya jobb.
Finns det då
behov och pengar
- för det kan man
fråga sig - och svaret är givet. Behoven inom vården,
skolan och omsorgen är enorma,
behovet av ny och
ren energi enormt,
för att inte tala
om behovet av en
upprustning
av
den spårbundna
kollektivtrafiken.
Att nyanställa 100
000 människor i
den offentliga sektorn kostar 5 miljarder. Detta vägrar regeringen
att göra samtidigt som man med
glädje årligen kastar 1,2 miljarder i käften på Jobbfabriken
och andra i sitt meningslösa förnedringsprogram.
Det innebär att alla arbetslösa som omfattas av jobb- och
utvecklingsgarantins tre olika
faser direkt skulle kunna komma ut på arbetsmarknaden till
avtalsenliga löner och anställningsvillkor.
Då hotas det statsfinansiella
läget, skrävlar då Anders Borg
och hans papegojor. Lögn igen,
säger kommunisterna. Samhällets totala överskott per år är
gigantiska 430 miljarder. Med
en sådan ekonomi skulle ingen
behöva sakna utbildning eller
arbete. Vad som krävs är en politik som skapar sysselsättning
och välfärd för alla, en politik
som SKP står för.
Lars Lundberg

Inrikes
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RAPPORT FRÅN EN SKURHINK
– ELLER INFÖR KVINNODAGEN 8 mars!
Rapport från en skurhink – vadan denna rubrik. – ja, nog är
vi kvar i skurhinken alltid och
behandlas i alla fall som skurtrasor på alltför många sätt
och vis i dagens samhälle – år
2011 – när man trodde att man
skulle ha gått framåt ordentligt
på jämställdhetsfronten. Det är
bara att se sig omkring. Hur
ser det egentligen ut idag. I alla
kommuner har man jämställdhetsprogram som förnyas varje
mandatperiod/år men som blir
och förblir hyllvärmare. Det är
bara att titta på löneförhandlingarna – aldrig en susning
om att ens försöka höja de yrkesgrupper som domineras av
kvinnor. Där försummar också
fackföreningarna sorgligt nog
sina feminina medlemmar. Ändå
är både Kommunal och Kommunaltjänstemannaförbundet
kvinnodominerade.
Det är bara att konstatera
hur det ser ut inom styrelser
och nämnder i den offentliga
sektorn, ja, även i den privata
och inom näringslivet förstås.
På papperet skryter man med
att man är 50/50 kvinnor och
män men i verkigheten fungerar
det alls icke så. Kvinnorna sidsteppas ständigt. Förslag, t ex
motioner inom kommuner och
landsting, nonchaleras på ett
helt annat sätt än när män skriver dessa. Det kan klart konstateras efter alla mina år i kommunalpolitiken.
Lönemässigt visar NSD på

skillnaden i arvoden hos manliga respektive kvinnliga kommunalråd. Bland Norrbottens
17 kommuner har vi faktiskt 7
kvinnliga kommunalråd.
Skillnaderna - alltså lägre
arvoden – rör sig mellan 5
000–10 000 kronor. Jag går
inte in på detaljerade siffror.
En förklaring till detta är naturligtvis att vi som kvinnor
varken är vana vid eller vill
övervärdera oss på samma sätt
som männen gör. Kirunas kommunalråd t ex förhandlade själv
fram sitt arvode och ansåg sig
inte ”behöva” mer. Luleås jämställdhetskommitté – för såna
ska ju finnas enligt jämställdhetspolicyn – svarar på förfrågan att dom inte har granskat
arvodesskillnaderna. Arvodena
har inte varit uppe i kommittén. Ordföranden i kommittén
säger att generellt är det så att
om arbetet är likvärdigt så är
arvodesskillnaden något man
måste titta på och att hon kan
ta upp det i kommittén nu när
NSD uppmärksammat detta.
Ni ser själva hur långt vi har
kommit. När t o m jämställdhetskommittén bara finns på
papperet och inte gör ett uns
verkligt jobb. Så ointressant är
det och så nonchaleras kvinnorna. Luleå har alltså två kommunalråd, en man och en kvinna,
där skillnaden på arvodena var
12 120 kronor. Man ska dock
försöka rätta till det till ”bara”
9 287 kronor. I skillnad alltså.

I Gällivare kommun har man
nyligen gjort en arvodeshöjning
som heter duga. Man övergick
från prisbasbelopp till inkomstbasbelopp som gav en mycket
hög procentuell skillnad. Det
manliga kommunalrådet fick
en höjning med 14.5% eller
drygt 7000 kronor. Den kvinnliga socialnämndsordföranden
fick lägsta höjningen av alla
nämndsordföranden.
Beträffande kvinnolöner kan
man se att t ex personal inom
vård och omsorg har en lön
på knappt 18 000 kronor. Om
man söker ett jobb inom LKAB
– dit ju många kvinnor också
kan söka idag - får man en lön
på initialt 23 000 kronor. Likadant så börjar man inom databranschen som ju är mer mansdominerad, på mellan 25 – 30
000. Vi har en lång väg kvar att
gå.
Beträffande det fantastiska
RUT- avdraget som sittande
regering infört handlar det ju
också om kvinnor som städar
hos det rikaste klientelet för
skamligt låga löner. Företrädesvis utländska kvinnor. Beträffande kvinnovåldet har situationen inte ljusnat det minsta
– tvärtom. Man ser också att
många kommuner i besparingssyfte drar in allt stöd till
kvinnojourerna. Där ser man
prioriteringsgraden. All kvinnojoursverksamhet skall egentligen bekostas av staten och inte
ligga på kommunerna. Men det

lär vi nog få se oss i stjärnorna
efter.
Inom försäkrings- och arbetsmarknadsmyndigheterna
är det också kvinnorna som
far mest illa – det visar all statistik. Det är också kvinnorna
som drabbas hårdast när regeringen nu som arbetsmarknadshöjande åtgärd vill införa
deltider. För det är inom dessa
sektorer, inom sjukvård, vård,
omsorg, skola mm, som vi har
mest kvinnor som jobbar och
där deltiderna är mest önskvärda. Vem kan i dagens läge,
inte i gårdagens heller, försörja
sig på en deltid. Att få stämpla
upp till heltid är ju en chimär
eftersom du inte får stämpla
mer än 75 dagar. Bra uttänkt av
regeringen, kåkstäderna väntar,
ingen kan betala dagens hyror,
matpriser, taxor mm på en deltidslön. Knappt på en heltid i de
lägsta inkomstklasserna.
Men vi ger oss inte. Internationella kvinnodagen skall fortsätta och kvinnorna bli alltmer
stärkta i arbete med jämställdhet. Om inte annat så kommer
hela samhälls- och världsomvandling som nu sker – inte
bara i Malmfälten – att visa
detta.
Håll ut alla kvinnor. Vi kommer med stora steg nu.
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”Nej tilll höjd pensionsålder!”
– En ny pensionsutredning ska
se på förutsättningarna att höja
pensionsåldern. Det sa socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) vid en pressträff den 8
februari. Samtidigt är tusentals
ungdomar arbetslösa.
Under 1990-talet kom de borgerliga partierna och socialdemokraterna överens om det nya
pensionssystemet. Ulf Kristersson är ordförande i pensionsgruppen där partierna alltså
mer eller mindre är överens
om att pensionsåldern ska höjas. Den avgående partiledaren
Mona Sahlin (S) talade också
om höjd pensionsålder i valrörelsen förra året.
Tidningen ger sig ut på Malmös gator för att höra vad folk
tycker om förberedelserna till

förslaget gällande höjd pensionsålder.
Ingrid Elliot säger att förslaget är ”helt vansinnigt”.
– När politikerna slutar kan
de gå i pension, men det kan
inte alla, säger Ingrid Elliot.
Ja, och många unga är arbetssökande.
– Det är inte bara ungdomar
som är arbetslösa, jag också till
exempel.
John, som inte vill uppge sitt
efternamn, säger att det blir en
allt hårdare arbetsbelastning
för de som är kvar på arbetsmarknaden– samtidigt slås andra ut.
Ungdomsarbetslösheten
i
Sverige är fortfarande hög och
ett stort problem. Arbetslösheten bland ungdomar i hela riket var 22 procent i december,

enligt de senaste siffrorna från
Statistiska Centralbyrån.
Maria Vestrin, 28 år, som har
studerat på Stockholms universitet i fem år och har en masterexamen, är arbetssökande. Hon
talar öppenhjärtigt om situationen för arbetssökande:
– Det är åt helvete för många
ungdomar, säger hon.
Maria Vestrin gillar inte alls
att de borgerliga och socialdemokraterna föreslår höjd pensionsålder.
– Tänk på sjuksköterskorna
eller undersköterskorna!
Hon ger exemplet på att nu
kommer många ungdomar in
på arbetsmarknaden sent, jämfört med tidigare. Även det
kommer att påverka pensionen
i framtiden för dagens ungdomar. Hennes farhågor är befo-

gade, för enligt EU-kommissionens beräkningar kommer en
svensk pensionär år 2048 bara
att få 48 procent av sin slutlön
i pension.
På nätet har även diskussionerna pulserat sedan beskedet i
tisdags gällande pensionsförslaget. På Sveriges Radios hemsida
skriver Mats Johansson:
” När frågan om höjd pensionsålder diskuteras får jag
ofta känslan av att man utgår
från att alla arbetar som tjänstemän och att hälsan är fullgod
ända till 65-årsdagen. Faktum
är att en tämligen stor procentandel redan slutat arbeta innan
den riktiga pensionsdagen. Leder, rygg, hjärta och krämpor
har redan sagt ifrån…”
Fredrik Jönsson

Fusk avslöjat i skånsk privatvård
En granskning visar att Region
Skåne betalat fakturor för 142
patientbesök hos privatläkare
och sjukgymnaster som inte
registrerats. Nu misstänks de
privata vårdgivarna för fusk,
rapporterar SKTF-tidningen. I
Region Skåne betalas närmare
två miljarder kronor om året till
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cirka 800 privatläkare och sjukgymnaster.
I Skåne har journaler från 29
läkare och nio sjukgymnaster
jämförts med deras kassaregister. I 7,5 procent av de granskade fallen saknades journalanteckningar från vårdbesök
som vårdgivarna fått betalt för.
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Det uppger TT. I andra fall har
journalanteckningarna haft så
stora brister att det inte gått att
avgöra om patienten fått rätt
behandling.
Jeanette Hillding (M), ordförande för Region Skånes revisorer, säger till flera tidningar
att hon är bestört. Revisorerna

rekommenderar regionstyrelsen
att gå till botten med avslöjandena och antingen polisanmäla
eller anmäla till Socialstyrelsen.
De föreslår också utökade kontroller, enligt TT.
SKP menade i förra årets
valrörelse att regionpolitiken
i Skåne ställde två viktiga om-

inrikes
råden i fokus: sjukvården och
kollektivtrafiken. Det är också
två områden som under de senaste 10-15 åren, i synnerhet
sedan 1997 då EU:s lekstuga
med regionalpolitik infördes.
En regionalpolitik som grundar
sig på den så kallade Lissabonstrategin. Det centrala i den
strategin lyder: EU ska bli värl-

dens mest konkurrenskraftiga
och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet
till hållbar ekonomisk tillväxt
med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social
sammanhållning.”
Enda sedan dess har Skånes
landsting utgjort en experimentell verkstad för politiker

som velat visa sin vördnad för
kapitalet och dess EU. Det har
inneburit en rad av omorganiseringar, privatiseringar, utförsäljningar och ett eldorado för
konsultverksamhet, framhåller
SKP. Det enda man lyckats med
är att minska den sociala sammanhållningen och att försämra inom de två kärnområdena

sjukvård och kollektivtrafik.”
- Många skåningar känner
varken igen sin sjukvård eller
kollektivtrafik, sa Kim Jensen,
48-årig lagerarbetare från Helsingborg, i valrörelsen.
I Region Skåne styr femklövern med Moderaterna i spetsen, där ingår även Miljöpartiet.

Stoppa kapitalismens
väg mot Fattigsverige
DELA PÅ JOBBEN! Sänkt ar- vudtaget har någon humanism
betstid var aktuellt för flera år kvar borde skola, vård och
sedan, men vad har hänt? Krav sjukhus återföras till allmänna
fanns att införa 30-timmars sektorn. Nu finns dessutom
arbetsvecka med samma lön. bevis att gymnasiefriskolor har
Detta krav måste bli verklig- betydligt sämre utbildning och
het omgående. Arbetslösheten mindre antal lärare än komär fortfarande uppåt 10
%,
ungdomsarbetslösheten 20-25 %, när ska våra
unga få en inkomst och få
lära sig ett yrke samt få råd
till egen bostad? Den vetenskaplig-tekniska revolutionen, VTR, kan verkligen
ge folket kortare arbetstid
och större fritid och därmed
jobb åt fler. EU har i dagsläget 25 miljoner arbetslösa!
Vad bör göras?
FATTIGSVERIGE
PÅ
VÄG. Varför lever tvåhundrafemtiotusen barn i fattigdom? Många unga som
har skaffat barn kan inte
ge barnen trygghet när de
är utan arbetslön. En halv
miljon arbetare och tjänstemän skrämdes ut ur facket
när högeralliansen chockhöjde A-kasseavgiften och
samtidigt sänkte arbetslöshetsersättningen. Nu har
superhögern visat att det
är arbetsköparnas diktatur Foto: SXC.hu
som råder!
PEDOFILER OCH HAL- munala skolor, d.v.s. högre
LICKAR SKÖTER FRISKO- elevantal i klasserna. Här har vi
LOR! Numera är det tydligen anledningarna varför kvalitén`
möjligt att pedofiler som för all i skolan sjunker. Vårdcentraframtid borde låsas in, får sköta ler, tandkliniker, sjukhus prifriskolor! Dessa skolor borde vatiseras; högern sätter på sig
döpas om till tvångsskolor, man skygglappar, den vet att allmän
tvingar också barnen att lära sektor kan skötas till självkostsig de religiösa sekternas fanta- nad, de privata bolagen ska ha
sier istället för naturvetenskap. ut profit och aktieutdelning.
Denna politik leder till persoStoppa friskolorna!
Om högeralliansen överhu- nalbrist, samhällsägda företag

kan ha tre gånger fler anställda
till självkostnad! Skattebetalarna får sämre service med profiten som idé!
VARFÖR
GÖR
INTE
NORRLÄNDSKA RIKSDAGSLEDAMÖTER NÅGOT FÖR
JOBBEN?
Frihetshjälten Engelbrekt
Engelbrektsson
som verkade
på 1400-talet
som hjälpte de
fattiga bönderna i Dalarna
myntade slagordet: ”I herredagsmän, resen
icke så fort det
som redan kan
göras är redan
gjort.”
Det
kan
jämföras med
dagens
riksdag, Högeralliansens herrar
i regeringen är
beslutande, de
fick en period
till. Hurra, de
kunde stoppa
projektet Norrbotniabanan,
kustjärnvägen mellan Umeå
och Haparanda, en av de största miljösatsningar genom tiderna. Inte ens med det snabba jetflyget kan ”herredagsmännen”
från norr göra något för att
starta byggande av banan även
om viljan finns. Sörlänningarna
fick sitt snabbtåg X2000 för 18
år sen, vad har regeringar utan
politisk skillnad gjort under
dessa 18 år? Är det inte dags
för folkuppror också här lik-

som i arabländerna?
Vattenkraften i Norrlands
alla älvar från Luleå i norr till
Dalarna ger hundratals miljarder i vinster varje år, gruvor och
tung industri likaså. Här finns
pengar att satsa på Norrland.
Frågor har genom tiderna
diskuterats i Norrland att förädla mer av våra rikedomar. I
slutet av kriget gjorde ett parti
i Sveriges riksdag, SKP, stora
ansträngningar för förädlingsindustrier och utbildning i norr.
Hilding Hagberg och hans kollegor ställde proposition i riksdagen att ett statligt stålverk
byggs i Luleå.
SKP fick majoritet för förslaget, men högern röstade emot!
SKP motionerade också att ett
universitet skulle byggas i övre
Norrland, förslaget innebar
majoritet i riksdagen för universitet i Umeå. Vad skulle Norrland ha varit utan stålverk i Luleå och universitet i Umeå? Nu
har arbetarrörelsens högerflygel
under åren lyckats smutskasta
SKP, ja t.o.m. uteslutit samt
stängt ute kommunister från
ledningen i fackföreningarna.
Men SKP är det enda parti i
Sverige med den socialistiska
vetenskapen som grund, ett
parti av ny typ med mångfalt
bättre demokrati än borgerligheten.
SKP ställde upp i 2010 års
val med bl.a. krav för stopp
av flyttlasspolitiken genom att
förädla råvarorna i norr i nya
statliga industrier för arbete åt
alla, planering för ett ” rundare
Sverige”.
Arnold Stenman
ordförande SKP Piteå
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Kvinnor i kamp för en bättre värld
Otaliga är de kvinnor som kämpat för en bättre värld, en socialistisk värld. En del kommer
vi ihåg för att de många gånger
stått i spetsen för kampen, och
deras gärningar har inte kunnat förtigas ens i borgerlig media. Men allt för många faller i
glömska. Trots att deras insatser i kampen för kvinnorna och
hela arbetarklassen är värda att
berättas. Deras historia är värd
att berättas för den heroiska
kamp de förde, det mod de visade och som exempel för de som
idag för kampen vidare.
En av de kvinnornas levnadsöde fick jag genom en gåva från
partikamrater möjlighet att lära
känna i en bok skriven av Fernando Morais, utgiven 1990
på Bokförlaget Forum. Bokens
titel var den inte särskilt fantasifulla: Olga. Olga fick mig
att tänka på en rysk mjölkerska, jag var ganska övertygad
om att boken handla om det
socialistiska uppbygget i Sovjetunionen. Inte för att jag på
något sätt ringaktar de kvinnor
som kämpade för att bygga upp
socialismen och bidrog till dess
utveckling, men som mångårig prenumerant på Nyheter
från Sovjetunionen, är det inte
den mest prioriterade litteraturen nu. Även om vi därifrån
kan hämta mycket om heroiska insatser och kamp för en
bättre värld, till motsatts mot
den allmänna feminismen som
nu tycks få en djup förankring
i samtliga riksdagspartier och
även bland en del som påstår
sig vara kommunister.
Kvinna jag läste om var en av
de många kvinnor som förstått
att kvinnokamp är en del av
klasskampen och att kvinnans
frigörelse inte är möjlig i ett
samhälle som präglas av klassförtryck. Såvida vi inte enbart
önskar se fler kvinnliga direktörer och chefer, vilket tycks vara
feministernas mål. Kvinnans
namn var Olga Benario Prestes.
Olga hade idag varit 100 år
om hon fått leva. Redan som
femtonåring anslöt hon sig till
en grupp ungkommunister som
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kallade sig ”Schwabinggruppen”, efter Münchenförorten
Schwabing. ”Schwabinggruppen” som bildats efter att det
kommunistiska
ungdomsförbundet förbjudits, brukade ha
möten i ett gammalt sågverk i
utkanten av den bayerska huvudstaden München.
Gruppen höll av naturliga
skäl sina möten i hemlighet.
En dag när gruppen hade möte
hördes mystiska ljud utanför
sågverket, då skickade man ut
någon för att undersöka varifrån ljuden kom och då träffade man på Olga som då ville
bli medlem i ”Schwabinggruppen”.
Olga bjöds in i det gamla
sågverket; när hon blev utfrågad om var hon bodde och vem
hennes föräldrar var svarade
hon:
- Jag är dotter till advokat
Leo Benario, men det rår jag
inte för.
Leo Benario var vid den tiden
en av Münchens mest ansedda
advokater, jude och socialdemokrat men åtog sig uppdrag
för arbetare som stred mot arbetsköparna, men finansierade
sin verksamhet genom uppdrag
för Münchens mest välbärgade.
Ungkommunisterna
i
”Schwabinggruppen” bestod av
arbetarbarn och aldrig tidigare
hade en flicka från den konservativa bayerska bourgeoisien,
och vid den tiden räknades
även socialdemokraterna dit,
knakat på deras dörr och bett
om medlemskap.
Olga blev medlem och utmärkte sig snart i kampen både
som organisatör och i genomförandet av ungkommunisternas beslut. Hon blev närmast
förnärmad och protesterade
när hon märkte att de manliga
ungdomarna försökte ge henne
lättare uppdrag på grund av att
hon var en ung kvinna.
I München träffade hon även
Otto Bauer, en ung revolutionär som utmärkt sig i de revolutionära striderna som stått i
Bayern, där en arbetarstat hade
utropats några år tidigare.
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Två år senare förflyttades Olga och
Otto till Berlin där
de bosatte sig på Weserstrasse i det röda
Neukölln. Otto arbetade med uppdrag
som av borgarstaten
betraktades som illegal verksamhet medan
Olga arbetade med
ungkommunisterna i
Neukölln.
Redan efter ett par
månader efter ankomsten till Berlin utsågs
hon till sekreterare i
agitations- och propagandaavdelningen
i det tyska kommunistpartiets Neuköllndistrikt.
Dagarna
fylldes av möten, demonstrationer och andra aktiviteter och på
kvällarna ledde hon studiecirklar i marxism. Olga fick också
uppdraget att organisera mer
militanta grupper som skulle
försvara kommunisternas möten och demonstrationer mot
nazisterna som då började uppträda.
1926 utsågs Olga till sekreterare i agitations- och propagandaavdelningen för ungkommunisterna i hela Berlin och i takt
med att högern organiserade sig
i nazipartiet hårdnade kampen.
Nazipartiet understöddes till
stor del av poliskåren, så även
den formellt legala kampen försvårades.
I oktober samma år arresterades hon och anklagades för
förberedelse till högförräderi,
försök att med våld sätta gällande konstitution ur spel och
deltagande i statsfientlig organisation för att försöka undergräva den republikanska regeringsformen. Otto som arresterats
samtidigt beskylldes för spioneri och högförräderi.
Efter två månader släpptes
Olga men inte Otto, och partiet
befarade att Otto skulle utsättas för ett justitiemord och dömas till ett långt fängelsestraff.
Regeringen drog till snaran om

det tyska kommunistpartiet
mer och mer, trots att partiet
fortfarande var legalt. Medlemmar fängslades och anklagades
för allt möjligt och det fanns
hundratals politiska fångar från
kommunistiska partiet i fängelserna. Partiet beslutade och gav
Olga i uppdrag att befria Otto
Bauer när rättegången inleddes.
Rättegången skulle hållas på
det beryktade Moabit- fängelset, som närmast kunde betraktas som en fästning.
Olga organiserade en grupp
ungkommunister som tillsammans med henne lyckades
befria Otto när rättegången
inleddes, men Otto och Olga
tvingades efter detta att gå i
exil eftersom det var näst intill
omöjligt för dem att arbeta politiskt i Tyskland.
I exil hamnade man i Moskva och Olgas organisatoriska
och politiska talanger togs
snabbt i anspråk av KIM (Kommunisti Internationali Molodi),
ungdomens motsvarighet till
Komintern. För KIM reste hon
runt i Europa och hjälpte ungkommunister att organisera
verksamheter, och på Kommunistiska ungdomsinternationalens femte kongress valdes hon
in i dess presidium.

Inrikes
Vid samma tid levde också
den brasilianske gerillaledaren Luis Carlos Prestes i exil i
Moskva och när han skulle åka
tillbaka till Brasilien för att leda
de revolutionära resningarna
som på nytt inletts där ansåg
Komintern att han skulle ha en
livvakt med sig. Den livvakten
blev Olga.
Efter en lång resa på krokiga
omvägar anlände de till Brasilien på våren 1935. Under resans gång hade de också blivit
kära i varandra och var nu ett
äkta par efter giftermål i New
York.
Av anledningar som blir för
långt att gå in på här misslyckades de revolutionära resningarna i Brasilien. Kommunisterna och anhängarna av
den revolutionära folkfronten
blev utsatta för en formidabel
klappjakt av diktatorn Vargas,
och många andra länders specialpoliser deltog i insatserna,
bl.a. Tysklands SS, USA och
Englands säkerhetstjänster. Prestes och Olga lyckades hålla sig

undan fram till mars 1936, men
blev då gripna i samband med
en razzia som gick från hus till
hus i en arbetarstadsdel med
nästan 70 000 invånare. Många
av fångarna utsattes för omfattande tortyr och den brasilianska regeringen beslutade att
utvisa Olga till Tyskland i slutet
av september 1936, då var Olga
gravid i sjunde månaden. Vargas- regimen avslog varje ansökan från Olga om att få stanna
i Brasilien, trots hennes mans
nationalitet.
Den 18 oktober 1936 anlände båten som användes för
utvisningen till Hamburg och
Olga fördes till fängelset på
Barnimstrasse 15 i Berlin, Gestapos fruktade kvinnofängelse.
Där födde hon sitt barn, en dotter, den 27 november. Barnets
namn blev Anita Leocádia.
Omfattande kampanjer för
frigivning av Anita, Olga och
Prestes, som drevs av Prestes
moder Leocádia Prestes, ägde
rum i hela Europa. Men varken
nazisterna eller Vargas- regimen

lät sig bevekas. Flickan fick
stanna i kvinnofängelset till 14
månaders ålder då hennes farmor fick hämta henne.
Olga förflyttades då till koncentrationslägret Lichthenburg,
där hon fick dela tiden mellan
tvångsarbete och isoleringscell.
Olga tvekade inte i försöken att
organisera medfångarna och att
bedriva politiska studier, vilket
ledde till att koncentrationslägerledningen hela tiden flyttade
henne från den ena paviljongen
till den andra.
På våren 1939 förflyttades
Olga tillsammans med många
medsystrar till det då nybyggda
koncentrationslägret för kvinnor, Ravensbrück, som bestod
av 60 enorma träbaracker och
en hel del andra byggnader för
SS och förrådsbyggnader. Även
företaget Siemens hade uppfört
ett 20-tal byggnader där kvinnorna skulle användas i produktionen av förnödenheter för
nazisternas krigsmobilisering.
För att få använda fångarna betalade Siemens 1/3 riksmark för

en 12 timmars arbetsdag. Lägret blev den största leverantören av gratis arbetskraft till den
tyska industrin, mellan 1939
och 1945 gick 37 500 kvinnor
ut och arbetade gratis åt den
tyska industrin.
Olga fortsatte även här att
politiskt skola och organisera
sina fångsystrar.
I lägret genomfördes också
många plågsamma experiment
på fångarna, och vintern 1942
inleddes en systematisk eliminering av judar och kommunister.
De som skulle iväg för eliminering ropades upp vid kvällsuppställningen, och några dagar
före sin 34-årsdag i februari
1942 ropades namnet Olga
Benario Prestes upp. Fångarna
kördes till Bernburg, tio mil
sydväst om Berlin, där Olga
gasades ihjäl tillsammans med
200 medsystrar och mänskligheten förlorade en ung revolutionär, vars brott bestod i att
vara kommunist och judinna.
Jan Jönsson

Recension av filmen ”Cornelis”
Cornelis är en välgjord och gripande film om den holländsksvenske
nationaltrubaduren,
vissångaren och poeten Cornelis Vreeswijks hårda liv. Genremässigt klassificerar jag den
som en biografi med dramainslag. Det är regissörens Amir
Chamdins andra långfilm sedan
debuten med Om Gud vill. Han
har även en bakgrund som hiphopartist i den svenska gruppen
Infinite Mass. Huvudrollen som
Cornelis Vreeswijk spelas av
den norske hårdrockssångaren
Hans- Erik Dyvik Husby, medlem i bandet Turbonegro under
artistnamnet Hank von Helvete.
Han porträtterar Vreeswijk på
ett inlevelsefullt sätt och utseendemässigt är de nästintill
identiska. I filmen framställs
Cornelis Vreeswijk som en paranoid och avundsjuk familjefar
med dåligt självförtroende som
knappt hinner spendera någon
tid med sin son Jack. I en scen ur
filmen hävdar dock Vreeswijk
att han är gammaldags. Cornelis avundsjuka illustreras i en
scen i filmen då han efter ett gräl
med sin fru slår ner trädgårds-

mästaren eftersom han tror att
hon har varit otrogen mot honom. Cornelis har för övrigt två
fruar i filmen. Den första frun,
Ingalill, får han sonen Jack med
och den andra frun hette Bim.
Allting kretsar kring musiken
och kändisskapet som inkluderar alkohol, droger, kvinnor och
tablettmissbruk. Därmed kan
Cornelis Vreeswijk liknas vid en
tidig svensk rockstjärna.
Filmen inleds med en återblick till Cornelis barndom i
Andra världskrigets Holland
1943, närmare bestämt i hans
födelsestad IJmuiden. Sekvensen visar en 6-årig Cornelis som
sitter i köket med sin mamma
då två SS-officerare plötsligt
knackar på dörren. De söker
efter en försvunnen person. När
Cornelis mamma berättar för de
att sonen har tuberkulos, tar de
med honom till stadens lasarett.
Sedan får man se hur han på lasarettet sitter ensam i en säng.
Återblickar görs kontinuerligt
till detta barndomsminne under
filmens gång. Den har en bruten
kronologi då man i filmen gör
tidshopp. Innan hans musika-

liska karriär tog fart, arbetade
Cornelis som mentalvårdare på
Beckomberga i Stockholm, men
efter det att en patient försökt
strypa honom med hans slips,
sade han upp sig frivilligt. Hans
verkliga genombrott kom på en
maskerad där han träffade trubaduren Fred Åkerström. Han
gav Cornelis en gitarr och lät
honom sjunga en ballad inför
publik. Det blev omedelbart
succé.
Filmens tyngdpunkt
ligger sedan på Cornelis Vreeswijks svenska karriär som musiker från 1960-talet till dennes
död efter Roskildefestivalen
1987.
Filmens miljöer är autentiska och vackert skildrade. Den
utspelar sig främst i Stockholm
och Skåne. Vidare tycker jag att
musiken höjde stämningen i filmen då den var mycket bra. Enligt min mening borde man lagt
större vikt vid hans barndom
och personlighet istället för att
fokusera på de skandalomsusade och mediala händelserna i
hans liv såsom rattfylleri, krogslagsmål, fängelsevistelser, alkoholmissbruket och de enorma

skulderna. Detta tycker jag
förmedlar en negativ bild av
den begåvade och humoristiske
musikern Cornelis Vreeswijk. Å
andra sidan tenderar filmer som
innehåller skandaler att få fler
tittare vilket i sin tur blir ekonomiskt gynnsamt.
Cornelis Vreeswijk släppte
under sina 23 år som verksam
artist 30 album. Han fick inspiration till sin musik från poem,
ballader och blues. När han besökte Rio de Jannero 1967, tog
han intryck av samba och trummor och skrev därefter Felicia
Adjö. Han sjöng också låtar
av Victor Jara. Denne folkkäre
musiker fick dock aldrig svenskt
medborgarskap vilket jag tycker är väldigt underligt då han
var ett språkgeni. Dock kallade
han sig själv för världsmedborgare. Cornelis Vreeswijk dog i
levercancer den 12 november
1987. Förutom cancern hade
han även diabetes. Han är än
idag, 23 år efter sin bortgång,
omtyckt av så gott som alla generationer.
Charlie Paulsson
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Nordafrikas och Mellanösterns sak är vår
Solidaritet har alltid varit ledstjärnan i kommunisternas politik, vi har aldrig tvekat att ställa
oss på det arbetande folkets sida
mot förtryckare och imperialismens lakejer. Nu propagerar
imperialismens lakejer för stabilitet när folken i norra Afrika
och Mellanöstern använder sin
legitima rätt att göra uppror
mot förtryck och för rätten till
social trygghet och arbete. Vad
är de rädda för? Är de
rädda att upproren även
skall få spridning inom EU
och andra imperialistiska
centra?
På temat Solidaritet
med folkens rätt att göra
uppror arrangerade SKP:s
avdelning i Göteborg den
19 februari ett offentligt
möte. Ett drygt tiotal hörsammade inbjudan och
fick lyssna på Charlotte
Svärdström tala om kampen i Tunisien och resten
av arabvärlden. Många
tog också tillfället i akt att
titta på Charlottes utställning med målningar från
Tunisien på Högsbo bibliotek där mötet hölls. Dessutom talade Saloua Dhakouanil till en film som
visade på förtrycket och
hur de rika skott sig under
diktaturen i Tunisien.
Kampen i Tunisien och
resten av arabvärlden
-tal av Charlotte Svärdström i Högsbo i Göteborg

Rachid Ammar, överstechef över
armén, inför demonstranterna
den 14 januari 2011 som inför
omvärlden förklarat att de ville
ha en total förändring, något
fullständigt nytt där ingenting
finns kvar av det som representerar den gamla regimen, en ny
konstitution som inte bygger på
det kapitalistiska systemet.
Protesterna mot arbetslöshet och diktatur som ledde till

ten av oppositionen. Kampen
övergick till en kamp om makten i Tunisien och för en bättre
social ordning och nu skakas
feodalsamhällen i hela arabvärlden av styrkan i kampen för
frihet och demokrati. Den massrörelse i Tunisien som vi ännu
inte sett slutet på tog sin början
redan för två år sedan efter valkuppen i Iran och i solidaritet
med den gröna rörelsen i Iran.

och kunde under flera timmar
spärra av stadsdel efter stadsdel
samtidigt som dom bytte ut vägskyltar för att dirigera om trafiken dit dom ville. Motståndet
omfattar också medelklassen
som ”marscherar”, demonstrerar i de röda vaktstyrkorna.
Ungdomar patrullerar på gatorna i palestinaschalar. Presidentens sommarresidens i Hammamet var under långa tider

Uno Kronér, omgiven av föredragshållarna Charlotte Svärdström till vänster och Saloua Dhakouanil till höger.

den 19 februari
Framtidstron och glädjen på de
tunisiska gatorna över revolutionen den 14 januari 2011 har
ingen kunnat ta miste på. ”Tunisien tillhör tunisierna”, skanderade demonstranterna som i
staden Hammamet ockuperat
banken, familjen Ben Alis bostäder och regeringspartiet RCD;s
lokal. Ben Ali hade sålt ut Tunisien i första hand till Frankrike
och Italien och i andra hand till
USA och Israel. Den nationella
armén garanterar revolutionen.
”Armén har försvarat och försvarar folket och landet”, sa
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regeringens fall och president
Ben Alis flykt till Saudiarabien,
utlöstes när studenten Mohammed Bouazizi tände eld på sig
själv efter att polisen hindrat
honom att sälja grönsaker för
sin försörjning på torget i Sidi
Bouzid i västra Tunisien. Liksom ungdomar i Paris, London
och Sveriges förorter kunde han
inte se någon framtid under rådande politiskt och ekonomiskt
system.
Men ungdomens demonstrationer spred sig till huvudstaden
Tunis och fick stöd av arbetarklassens organisationer och res-
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Liksom i Iran, Mellanöstern
och resten av Nordafrika handlar det om solidaritet med det
palestinska folket men det är
också en rörelse inom islam som
vänder sig mot fundamentalismen utövad av bl.a. mullorna i
Teheran, Hisbolla i södra Libanon, talibanerna i Afghanistan
och Hamas i Palestina.
Under förra hösten vistades
jag i Tunisien och blev vittne till
hur protesterna vuxit i styrka
och organisation dag för dag,
vecka för vecka. Arbetarna
körde fram truckar, grävskopor, lastbilar och stora tankbilar

omringat av parkerade bilar
och patrullerande grupper av
arbetare. Bergens folk tog ner
sina hjordar, sina åsnekärror
och demonstrerade på gatorna
med alla husdjur. Gamla, unga,
handikappade på kryckor eller i
rullstol; ett helt folk har varit på
marsch. Dom som inte var med
på noterna övertalades av propagandagrupper. Jag blev också
vittne till hur delar av poliskåren gick över till folkets sida.
Den 25 juli 1957 utropades den tunisiska republiken
och Habib Bourguiba blev president efter ett befrielsekrig mot

Inrikes
den franska kolonialmakten.
Under de följande åren förvärrades emellertid relationerna
mellan Tunisien och Frankrike
och franskt flyg bombade den
tunisiska byn Sakiet Sidi Youssef den 8 februari 1958. Den
väpnade konflikten kom att
fortsätta ända fram till 1963
då Algeriet befriats och Frankrike återlämnat sin militärbas i
Bizert i Tunisien efter blodiga
konfrontationer med den tunisiska befolkningen.
Trots sociala reformer kvarstod emellertid klasskillnaderna
i Tunisien. När Habib Achour,
ordförande i landsorganisationen UGGT, arresterades utbröt
upplopp och den 26 januari
1978, ”svarta torsdagen”, slogs
en generalstrejk blodigt ner. I
december 1984 utbröt ”brödrevolten” när priset på bröd fördubblats. Presidenten backade
men avsattes tre år senare i en
kupp ledd av den nu
fortflugne Ben Ali.
Det regerande
partiet RCD hade en
miljon medlemmar, en
stor mängd fotfolk för
ett land på nio miljoner invånare. Säkerhetspolisen består av
100 000 personer d v
s en på var hundrade
invånare.
I Egypten, Jemen,
Algeriet,
Jordanien
har folken rest sig mot
förtryckarna. I Albanien och forna sovjetrepubliker rasade protesterna mot dem som
talar om socialism
men inte är socialister.
Det som nu börjat
hända i Nordafrika
med Tunisien som första land är samma sak
som vi haft under ett antal år I
Latinamerika.
En gång var kommunisterna mycket starka i alla länder utmed den södra kusten av
Medelhavet. Efter Sovjetunionens fall 1991 lyckades det däremot imperialismen med USA i
spetsen att splittra folket genom
stöd åt bl.a. religiösa extremister inom islam. Nu förefaller
emellertid koranläsandets tid
vara slut, åtminstone i Tunisien
där den gamla världens tankar
kastas överbord.

Inför dessa jättemanifestationer, främst i det för oljeimporten viktiga Egypten, har kontrarevolutionens krafter med
USA i spetsen samlat sig för
att fundera ut en väg att få slut
på upproren på den afrikanska
kontinenten. USA har skickat
dit Al Baradei som också fick
stöd av muslimska brödraskapet i försök att styra den egyptiska revolutionen dit de ville.
Men Egypten 2011 är inte Iran
1979 då Khomeini lyckades slå
ner revolterande oljearbetare i
Abadan. Folket är medvetet om
vad de kämpar för och vad de
har emot sig, och trots att USA
pumpat in 1,5 miljarder dollar
om året till stöd för den egyptiska armén och Sverige säljer vapen till de kanonbåtar som vill
driva bort de tunisiska fiskarna
från deras vatten så har de inte
lyckats släcka den gräsbrand
som drar fram över Nordafrika.

Egypt Air fick avgå. Men kan
man lita på att militären frivilligt lämnar ifrån sig makten?
Någon tid efter revoltens utbrott i Egypten cirkulerade F16
plan över demonstranterna på
Tahrir-torget och många gripna
i 6:-aprilrörelsen har torterats
av just militären.
Också i Tunisien har arbetare strejkat på de större industrierna. Här har polisen slagit
hårt tillbaka, skolor stormats
och många barn och ungdomar
dödats när Ben Alis parti RCD
velat skapa kaos i försök att sabotera uppbygget av ett bättre
samhälle.
Tunisierna vill leva i fred
med sina grannar men gränsen i
norr mot Italien har varit stängd
och de som vågat trotsa muren i
Medelhavet har gjort detta med
livet som insats. Revolutionen i
Tunisien är också en kamp mot
banker och finansbolag. För

Och nu tänder demonstranter
i Teheran eld på ayatolla Khomeinis porträtt.
Revolution görs inte över
en natt. Dom som har makten
lämnar den inte frivilligt ifrån
sig och så länge profiterna inte
hotas kan USA och EU tillåta
en blomsterrevolution, men den
10 februari strejkade i södra
Egypten 8 000 arbetare. Tusentals bussförare, ambulansförare,
statsanställda har också strejkat och kräver högre löner och
sänkt pensionsålder. Chefen för

vart tar alla pengar vägen när
dom inte räcker till en bit bröd
åt en heltidsarbetande på hotellet.
”Bomber, vapen, polis och
militär” är svaret. För så vill
USA ha det. Pengarna går till
krigen i Palestina, Irak och Iran.
1985 bombades Tunisien av
Israel som var ute efter att mörda tre palestinska ledare som
bodde i en förort till huvudstaden. Arafat flyttade sitt högkvarter till Tunis efter att han
drivits ut ur Beirut 1982. Men

det israeliska bombardemanget
av Hammamet Lif dödade också mängder av tunisier.
De röda garden som nu kämpar i Nationella Fronten till Revolutionens försvar, FNPR, patrullerar inte bara utanför Bank
Biat utan också på stranden
nedanför familjen Yasser Arafats hus och vid båtarna som
fiskarna döpt efter vad dom har
kärt; Salam - Fred, Intisaar - Seger, Kuba, Russia, Maria och
Ahmed. Fronten mellan kapitalism och socialism sträcker sig i
en axel från Afghanistan till Palestina, Irak, via Sudan och ner
i Sydafrika. Från Iran i öst till
Marocko i väst kämpar nu folken i världens största omfördelningskrig. Men en ledning som
förser Israel med gas från Egypten har sprängts och kanske sådant åtminstone kan hejda den
sionistiska framfarten.
Nu reser sig också folket i
de värsta mullornas centrum, Iran, som härskar
med hjälp av 1 800 svenska företag varav Ericsson
är det största. USA känner ett hot i att Iran nu
också gynnas av ekonomiskt bistånd från Ryssland och Kina.
Trettio millioner människor, varav 6-7 miljoner
barn, dör varje år i världen p g a hunger. Men
tusentals ton av jordbruksprodukter förstörs
i de rika länderna för att
inte priset på produkterna
ska sjunka. Hungern har
blivit beväpnad politik
för de ekonomiska makthavarna och livsmedelsarmodet ett i allra högsta
grad strategiskt vapen.
Utrikesminister Carl
Bildt, anklagad för massmord i Sudan, sa strax efter
revolutionens seger i Tunisien
att han hoppades på en lugn utveckling i landet. I så fall måste
bankerna nationaliseras, svensk
vapenexport till krigförande
diktaturer stoppas och USA:s
alla baser på främmande territorium tas bort.
Länge leve solidariteten.
USA UT UR ARABVÄRLDEN
Arbetare i alla länder förena er!
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Klasskamp i Grekland
PAME, de grekiska arbetarnas
militanta front, uttrycker initialt
sin solidaritet med proletärerna
och den övriga befolkningen i
Egypten, Tunisien, Marocko,
Jemen. I dessa länder görs massiva militanta uppror dagligen i
syfte att bryta sig loss från fattigdomen, arbetslösheten, våldet, det auktoritära styret och
det brutala förtrycket. Vidare
vädjar PAME också till det grekiska folket att visa sin solidaritet och sitt stöd till befolkningen i de ovannämnda länderna.
Parallellt med detta, utlyser
man också en strejk den 23:e
februari där arbetande kvinnor, män, arbetslösa är hjärtligt
välkomna att delta. Med denna
strejk, säger PAME, vill vi visa
att vi inte tolererar och godkänner vad som händer på vår bekostnad. Vi vill också markera
att vi inte legitimerar den politik som förs mot arbetarna. Det
krävs att vi organiserar oss och
att vi visar vår kollektiva styrka

gentemot t ex. regeringsmakten,
de stora arbetsgivarna, EU och
Internationella Valutafonden.
Inga fler uppoffringar för plutokratins profit. (plutokrati =
rikemansvälde) Vi arbetarna vill
att denna konstanta sparnit ska
komma till ända och att inga
fler missgynnande ultimatum
ska ställas på oss.
Arbetarklassen befinner sig i
nuläget i krig med banksektorn,
storföretagen och deras partier.
Vi är kapabla till att bygga en
ogenomtränglig mur för att
därigenom kunna bemöta de
lagförslag som förbereds. Viktigt är också att vi mobiliserar
våra trupper på varenda arbetsplats och i våra sektorer. På detta kan vi bana väg för en ny politik. En politik som tillgodoser
folkets intressen. Detta är enda
sättet att bekämpa den brutala
kapitalismen, staten, PASOK
och N.D. (det socialdemokratiska och det konservativa partiet i Grekland).

Situationen för de grekiska
arbetarna fortsätter att förvärras då utpressningen av dessa
inte upphör. En förlängning av
den grekiska skulden gynnar
inte arbetarna. Det gynnar enbart kapitalisterna och finanssektorn. Visa därför ingen tolerans mot deras lögner. De vill
reducera lönerna i den privata
sektorn och avskaffa sektorernas kollektivavtal och därmed
också upprätta individuella
kontrakt. Lämna arbetarnas
kollektivavtal i fred. Inga förhandlingar om reducerade löner. Vi vill ha löneökningar som
tillgodoser folkets behov.
Även den sociala tryggheten
i landet har rubbats då pensionerna har sänkts med 20 %.
Alla lagar som betraktas som
ett hot mot den sociala tryggheten ska avskaffas. Vidare är majoriteten av de arbetslösa inte
berättigad till någon sjukvård.
Vi arbetare vill ha en sjukvård
för alla utan krav och villkor.

Alla arbetare måste också vara
försäkrade och organiseras i de
klassorienterade
fackförbunden. En stark organisation och
en enad front krävs i kampen
mot monopolen.
Det är också av stor vikt att
skapa strejkkommittéer på varenda arbetsplats. Det är möjligt
för oss att införa våra rättigheter. Vår och våra barns framtid
kan inte bestämmas utifrån exploatörernas intressen. Vi vill
ha ett monopolfritt samhälle
där produktionsmedlen ägs gemensamt av folket. Vi är drivkraften som vill svepa undan
de statliga intressena och ge det
arbetande folket makt. På detta
sätt kan heltidsjobb garanteras
till alla och folkets behov kan
tillgodoses utan chefer och exploatörer.
Sammanfattat av
Charlie Paulsson

Någon har stulit mitt land
Det blir rekordbetyg för statsminister Fredrik Reinfeldt (M)
och finansminister Anders Borg
(M) i en opinionsundersökning
från Sifo som publiceras i Aftonbladet. Varför behöver då
kostnaderna öka så markant för
skydd av våra politiker om de är
så populära?
Men i brist på konkurrens är
det lätt att få toppbetyg. Dessutom beror det på hur frågorna
ställts och vilka målgrupper de
riktar sig till.
Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström och socialförsäkringsminister Ulf Kristersson,
båda (M), får bottenbetyg med
2,5 respektive 2,4. Vad har
gjorts åt arbetslösheten i Sverige förutom att man ökat utbudet på arbetskraft och förstört
a-kassan, för att människor ska
vilja komma i arbete?
Vad har Ulf Kristersson gjort
åt utförsäkringspolitiken förutom att införa regler som ytterligare försvårar situationen
för de sjuka? Nu när ickeme-
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dicinskt utbildade handläggare
ensamma ska bedöma arbetsförmågan?
Och Reinfeldt vad har han
gjort förutom att lämna över
politiken till marknaden och
tillsätta halvkriminella och
odugliga ministrar? Ett högt
betyg kan man utdela till Reinfeldt möjligen för hans retoriska förmåga att föra människor
bakom ljuset. För hans förmåga
att få en avrättning att framstå
som någonting trevligt för den
avrättade.
Vad var det den kriminelle
Karl Rove viskade i Reinfeldts
öra? Vi ser idag hur vår politik
styrs allt mer efter amerikanskt
mönster och nu har det till och
med framkommit tack vare Wikileaks och piratpartiets Rick
Falkvinge att beslut fattas efter
det att politikerna besökt amerikanska ambassaden för att få
direktiv.
Allt styrs i kapitalets intresse.
Vi ser det inte minst inom läkemedelsbranschen där man
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fattar beslut som riskerar folkhälsan men gynnar läkemedelsindustrin. De privata apoteksbolagen tillförs dessutom
medel från våra skattepengar.
Hägglundtian är säkert bekant. Det för att öka intresset
att köpa in våra statliga apotek
enligt Hägglund. Sedan etablerar sig de privatägda apoteken
där vinstchansen är störst, inte
där behovet finns. Det eftersom
marknaden inte har samhällsansvar. Det har däremot våra
politiker även om de tror sig
kunna avsäga sig det ansvaret
till marknaden.
Vår regering är ingenting annat än en marionettregering till
USA och därigenom storkapitalet. Fegt hukar man för världsdiktaturens herrar. Är Chaves
den ende som vågar stå emot?
Alla beslut som fattas är i kapitalets intresse. Vårt land är
dessutom utsålt till USA:s krigsindustri. Vår vapentillverkning
är numera inte nationell utan
styrs och ägs till stora delar av

krigsstaterna USA och Storbritannien. Man upplåter mark
för test av nya vapen vars miljöpåverkan vi inte känner. Vi är
helt underställda USA och storkapitalet och Fredrik Reinfeldt
är ingenting annat än deras lydiga marionett. Någon har stulit mitt land och jag vill ha det
tillbaka!
Astrid Boman

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

Glöm inte
Kampfonden
PG 421 53
84-1
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Gäller inte landstingens policy landstingsledningen?
Nu går läkarna till storms mot
högerpolitiken i Stockholms
läns landsting, Filippa Reinfeldts egen region. Från politikerhåll kräver man och hotar
med böter om överbeläggningen
på sjukhusen inte minskar. Man
ställer krav men ger inte verktygen. Det räcker inte bara att
skicka hem sjuka patienter. Det
har skett och konsekvensen har
blivit att flera sjuka som var i
behov av vård har avlidit. Överbeläggningar och för lite folk
inom vården äventyrar patientsäkerheten.
Moderaterna trodde att
skattesänkning och privatisering skulle höja kvalitén på vården och så struntar man i att ge
landstingen resurser. Det krävs
statliga pengar för att få vården
att fungera som den ska. En effektivisering inom vården är

inte den enda åtgärden. Det behövs utbildad personal och fler
händer. En ickefungerande vård
är konsekvensen av att montera
ned den offentliga sektorn förutom att arbetslösheten ökar.
Privatiseringar är ingen lösning
vare sig det gäller apotek eller
vård. De privata aktörerna etablerar sig endast där det finns
möjligheter till vinst, inte där
behovet finns.
Men det finns ett slöseri
också inom landstingsledningen
som är enormt. Här skulle våra
skattekronor kunna göra större
nytta. De anställda har fått sina
fruktkorgar de får till skänks
en gång om året indragna för
att pengarna inte räcker. Det
är inte mycket att orda om det.
Finns inte pengar finns det inte,
men
Landstingsledningen
har

egna konferenslokaler men lägger sina sammankomster på
dyra spaanläggningar eller i
flotta herrgårdar med trerättersmiddag och vin och sprit. Det
medan sjukhusmaten inte håller
den kvalité som vore önskvärd
för sjuka människor. Förutom
vin och sprit i mängder, betalar
man för badtunnor och lådbilsrally under dessa konferenser.
Här presenteras några av
fakturorna 2010: Hotell Corallen i Oskarshamn 427 111
kronor. Stufvenäs Gästgifveri i
Söderåkra 581 241 kronor. Hotell Borgholm 469 426 konor.
Halltorps Gästgiveri på Öland
460 173 kronor. Strand Hotell
i Borgholm 340 763 kronor.
Hotell Skansen i Färjestaden
334 902 kronor. Gränsö slott
i Västervik 400 346 kronor.
Gässhults Säteri norr om Os-

karshamn 64 874 kronor.
Guntorps Herrgård på Öland
114 193 kronor. Slottshotellet
i Kalmar 104 452 kronor. Calmar stadshotell 440 077 kronor.
Detta är siffror i mitt närområde. Jag kan tänka mig att
de övriga landstingen i landet
kan presentera liknande. Jag
anser att våra skattekronor kan
hanteras på ett bättre sätt. Personalen som arbetar på golvet
inom vården får ständigt tänka
på besparingar. I landstinget
policy står det: Vi ska vara ett
landsting som hushållar med
våra resurser i allt vi gör. Vi
har alla ett ansvar att handskas
med landstingens medel på ett
klokt sätt. Gäller inte landstingens policy landstingsledningen?
Astrid Boman

men sex utanför äktenskapet
upprör massorna. För Berlusconis del borde rasismen och hans
människorättsvidriga flyktingpolitik och hans kopplingar till
maffian kunna bringa honom
på fall.
Men jag försvarar inte sex
med minderåriga. Här i Sverige
har vi Geijerskandalen i minne.
I samband med Geijerskandalen lades ett lagförslag fram
som skulle legalisera incest och
sänka åldersgränsen så lågt som
till tio år för sexuella handlingar. Det för att lagen skulle anpassas till elitens lustar.
”Ora basta, Berlusconi”, nu
får det vara nog, ropar hundratusentals italienska kvinnor.
Över 100 000 kvinnor har dess-

utom undertecknat en protestlista på internet.
Högerns politik är kvinnofientlig. Här i Sverige ligger lönerna inom kvinnodominerade
arbeten fortfarande på väldigt
låg nivå. Under högerstyre lär
den heller inte förbättras. Den
”stora reform” Kristdemokraterna i sin godhet genomförde,
vårdbidraget, är ingenting annat än en kvinnofälla. Vem kan
försörja sig på tretusen kronor
i månaden? Dessutom förloras
pensionspoängen för de kvinnor som väljer vårdbidraget.
Ora basta, Sveriges lågavlönade
kvinnor!

att staten som ägare måste ta
sitt ansvar och se till att alla
vi skattebetalare ska få en bra
postservice.
Slutligen vill jag säga några ord
till postledningen. Ni måste
lyssna på oss och den svenska
allmänheten,
inte på kartritarna som sitter
i huvudkontoret och planerar

Postens verksamhet. Sparka de
dåliga cheferna
som inte erkänner egna fel, inte
personalen som jobbar bra och
hårt. Det är alltid modigt att erkänna fel. Ni måste erkänna att
ni gör en felbedömning av situationen och skyller ifrån er.

Ora Basta, nu är det nog
Italiens kvinnor går nu till
storms mot den korrupte Berlusconi och hans förnedrande
kvinnosyn. De senaste åren under Berlusconis styre har kvinnornas rättigheter urholkats på
ett skrämmande sätt.
15 % av parlamentets medlemmar är kvinnor. Italienskorna förvärvsarbetar i lägre grad
än i det övriga Europa och
barnomsorgen är illa utbyggd.
Dessutom tvingas kvinnor att
skriva på ett intyg som ger arbetsgivaren rätt att avskeda
dem i den händelse att de blir
gravida. Som ett svar på det är
också födelsetalen de lägsta i
Europa.
”Ser du ett författarsamtal
på tv där fyra manliga förfat-

tare sitter och diskuterar, då
kan du ge dig på att det springer omkring några tjejer i bikini
och servar dem med drinkar!
Jag har funderat jättemycket
på varför det är så just i Italien.
Jag vet inte om det kan ha att
göra med att fascismen var så
stark tidigare eller att vänstern
fullständigt kollapsat. Eller om
det har att göra med de stora
klyftorna mellan norr och söder”, säger Maria-Pia Boethius.
Berlusconi riskerar nu att fällas i domstol för maktmissbruk
och för köp av sex av minderårig. Det finns så många andra
anledningar att tvinga bort
Berlusconi från makten. Men
det är väl som med Clinton att
människorättsbrott accepteras

Postanställda är ledsna!
I dessa dagar hörs mycket om
Posten. Ingen säger något positivt om Posten.
Detta beror på att postservicen har försämrats kraftigt de
senaste åren. Och detta gör oss
postanställda ledsna.
Vi jobbar hårt på golvet och försöker att göra ett bra jobb men
felet ligger hos postledningen.

Folk som styr dagens Post bryr
inte sitt huvud med att förbättra
servicen. De bor i en egen värld,
d.v.s. att
köpa nya maskiner, sparka personalen och höja egna löner.
Med andra ord, ledningen håller på att slösa bort pengar som
vi har tjänat in.
När läget är så dåligt tycker vi

Masood Punjabi
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Kampanj

Arbetslöshet – en mänsklig rättighet?
Att ha ett arbete att gå till innebär inte endast att man har en
försörjning utan också att man
är en del av en gemenskap och
behövd. Alla undersökningar
visar att de människor
som inte har ett arbete
att gå till drabbas i
större andel av depressioner och andra sjukdomar och särskilt utsatta är ungdomar från
åldersgruppen 15-24.
Enligt Sven Bremberg,
barn- och ungdomsläkare på Folkhälsoinstitutet, så har det inom
denna grupp skett en
fördubbling av självmordsförsöken och en
tre- eller fyrdubbling
av unga kvinnor som
sjukhusvårdas för depression. Han hänvisar
till en större studie som
gjordes för att utröna
sambandet mellan den
ökande
ungdomsarbetslösheten och ökad
psykisk ohälsa som visar att Sverige toppar
båda listorna genom
den kraftiga ökningen
sedan 90-talet. Utredningen kom fram till
det som vi kommunister i åratal har påtalat,
nämligen att bristen på
arbete hos unga leder
till att de får svårt att
komma in i vuxenlivet
eftersom de inte kan få
någon bostad och har
det svårt att bilda familj.
Men det är inte endast ungdomar som har det svårt i dagens Sverige även om deras
situation är extrem med en arbetslöshet uppemot 25-30%.
Rädda Barnen visar att barnfattigdomen ökar, rörelsehindrade
och äldre, för att inte glömma
invandrare, har väldigt svårt
att komma in på arbetsmarknaden. Vår arbetslöshet ligger
på ca 8 % men vår generella
sysselsättningsgrad är ca 65 %
av den arbetsföra befolkningen
vilket visar att den reella arbetslösheten är mycket högre.
Ska man räkna som Alliansen

gjorde inför valet 2006 så ligger den på 35 % men om man
ska använda sig av den gamla
modellen vars mål var att 80 %
skulle vara sysselsatta så ligger

famnas av oppositionen som
sitter i rikdagen även om den
alltid vill verka som den befinner sig i motsättning. Trots att
all statisktik visar att denna po-

arbetslösheten på minst 15 %.
Oavsett hur man räknar så lider
Sverige av en kraftig massarbetslöshet men trots det så går
vår finansminister Anders Borg
ut och påstår att det går bra för
Sverige och att Alliansens politik har varit framgångsrik.
Och vad är då denna framgångsrika arbetsmarknadspolitik som Reinfeldt och hans vänner i Svenskt Näringsliv alltid
pratar om? Skattesänkningar,
privatiseringar och uppmjukning av arbetsrätten, d.v.s. den
politik som EU påtvingar oss
genom vårt medlemskap. En
politik som tyvärr också om-

litik inte är särkilt framgångsrik
så fortsätter man i samma spår.
Ungdomsarbetslösheten
ska
enligt Svenskt Näringsliv lösas
genom att ungdomarna ska läsa
om entreprenörskap på gymnasienivå och genom ungdomslöner. Varför produktionen och
konsumtionen skulle öka och
arbetslösheten minska med
lägre löner för ungdomar är ett
mysterium, för det enda som
kan ske är att sammansättningen på arbetslösheten kan få en
större variation. Men siffrorna
blir konstanta eller med andra
ord, att det enda man gör är att
kvoterar in ungdomar på ar-

betsmarknaden samtidigt som
man kvoterar ut äldre. Socialdemokraterna vill lösa arbetslöshetsproblemet med sänkta
arbetsgivaravgifter och fler
praktikplatser, en politik som
är inget annat än en dold lönesänkning och gratisarbete något
som har provats på och inte löst
någonting. Andra medel som
jobbcoacher har visat sig vara
rena lurendrejeriet där skattepengarna istället hade gått till
riktiga jobb.
All politik har ett syfte och
den nuvarande arbetsmarknadspolitikens syfte är inte att
skapa arbete åt alla utan profit
för fåtalet och det är därför vi
kommunister lägger fram en
politik som är den motsatta.
Det gör vi genom att lansera en
kampanj som visar en väg ur
den rådande massarbetslösheten, en politik som återtar den
mänskliga rättigheten att ha ett
arbete att gå till. Satsning på
statliga basindustrier, fler anställda inom vård och omsorg,
skola, kollektivtrafik och om
det inte räcker, sänkning av arbetstiden.
Vill du vara med och kämpa för mänskliga rättigheter,
i synnerhet artikel 23 i FN:s
allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna ”Var
och en har rätt till arbete, fritt
val av sysselsättning, rättvisa
och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot
arbetslöshet.”
Beställ då kampanjmaterial
från particentralen 08-735 86
40.
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Folket kräver bröd,
frihet och mänsklig värdighet
Det egyptiska kommunistpartiet uttrycker sin djupa solidaritet med det arabiska folkets
kamp mot de despotiska enväldena i Bahrain, Jemen, Libyen,
Algeriet, Kuwait och Jordanien.
Man anser också att tiden för en
förändring har kommit och att
avsättandet av samtliga auktoritära arabregimer är brådskande
då folken kräver fullständiga
sociala och ekonomiska fri- och

rättigheter. Upproren i arabvärlden har skördat otaliga dödsoffer. Vägen till frigörelse och
förändring är dock fortfarande
möjlig då en ljus och lovande
värld väntar folken.
Det arabiska folkets kamp är
en tydlig reaktion på de system
som har fördjupat och förvärrat deras kris ytterligare. Det
är outhärdligt att fortsätta leva
under dessa villkor. Vi fördö-

mer regimernas styren och deras försök att klamra sig fast
vid makten. De livnär sig på koloniala och världskapitalistiska
intressen och förnekar arabfolken deras rätt till hemlandet
och värdighet för dess medborgare.
Regimernas styre föranledde de arabiska folkens uppror. Denna kamp kommer att
fortgå, även i Egypten, och för-

hoppningsvis ge det arabiska
folket utökade rättigheter och
ett värdigt liv.
Avskeda de styrande arabregimerna omedelbart, inte i morgon.
Egyptens Kommunistiska
Parti

Ido- det internationella språket
När man talar om ido så kan
man ju inte låta bli att samtidigt
prata om esperanto som är dess
upprinnelse.
Ido är nämligen en modifierad form av esperanto, men
man har tagit bort alla ”defekter” som de diakritiska övertecknen som finns i esperantospråket och av dessa är inte
mindre än sex olika bokstäver
med fem cirkumflex och ett brevis.
Dessutom har man heller
inga krångliga ackusativändelser som i esperanto.
Svenska Idoförbundet har sedan ett par år tillbaka varit nedlagt i Sverige men hittades av en
slump på Internet och kommer
troligtvis snart att gå en renässans till mötes.
Långt framskridna planer av
olika entusiaster landet runt att
bilda ett nytt förbund har även
kommit i ljuset.
Eftersom dess grammatik
och stavning är enkel att lära,
så gör det språket till ett vettigt
alternativ som ett frivilligt tillvalsämne i skolan.
Det finns även läroböcker
och ordböcker i Ido på svenska,
nämligen: Lärobok i det internationella språket IDO av Axel
Rylander och Ido-Svensk ordbok av samma författare. Dessa
kan rekvireras via hedrande@
yahoo.se
Läroboken består av tio
lektioner ”Dekesma lecioni”
därefter följer en parlör ”Manulibro di konversado” eller
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”parolero”; efter parlören finns
det lösningar till de olika översättningsövningarna och boken
avslutas med en relativt bred
ordlista svenska-ido.
Efter att latinet och grekiskan upphört att vara världsspråk var det dags för ett enkelt
universalspråk. Den tyske matematikern Gottfried Wilhelm
von Leibniz (1646- 1716) var
en av de första som tog stegen mot ett sådant gemensamt
världsspråk.
Med sitt påstående att denna
världen var den bästa att alla
världar, väckte denne Leibniz
naturligtvis berättigat åtlöje
i synnerhet hos filosofen Voltaire. Men när dennes numera
världsberömda bok om Candide kom ut var Leibniz redan
död, och kände därför inte av
kritiken mot sig och kunde inte
heller ana att vi tvåhundra år
senare skulle få det bästa av alla
världsspråk, nämligen Ido.
Ido uppfyller alla de krav
som den danske professorn
Otto Jespersen (1893-1925)
en gång ställde nämligen: ”Det
bästa internationella hjälpspråket är det som erbjuder den
största lättheten för det största
antalet människor”.
Otto Jespersen gav ut La Historio di nia linguo, Historien
om vårt
Språk, 1912. I detta arbete
har givetvis matematikern och
lingvisten Louis Couturat och
Louis de Beaufront helt sina
givna platser. De var bägge två
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esperantister och som arbetade
på att förbättra esperanto.
Beaufront brukade underteckna alla sina förslag till förbättringar med pseudonymen
Ido men förfäktade envist att
det inte var han som dolde sig
bakom detta namn.
Han blev dock tvungen att
bekänna sitt avfall från esperanto, om inte tidigare, så år
1907, då Ido officiellt föddes
och godkändes som internationellt hjälpspråk.
Beaufronts pseudonym Ido
blev namnet på det nya språket.
Man kan undra varför han valde att kalla sig just Ido? Var det
med tanke på att språket var en
ättling av Esperanto? Där finns
nämligen just ett suffix – id som
betyder ättling, avkomma, eller
ska man förstå namnet Ido som
Idiomo di Omni, ett språk för
alla?
Ido låg fortfarande i sin linda
1908 då Couturat grundade
tidningen Progreso, och det första numret av denna var just på
esperanto. Där diskuterades detaljer i det nya språket.
Progreso är idag ett organ
för ULI Uniono por la Linguo
Internaciona Ido. Tidningen
upphörde någon gång efter
1914 men återkom i början på
30-talet.
Beaufront lyckades ända till
sin död 1935 övertyga omvärlden att han var markis och ättling till en fransk kung.
Ingen kunde någonsin tvivla
på att han var aristokrat och

som han påstod, teologie doktor.
Hans rätta namn var Louis
Eugène Albert Chevreux och
lögnerna eller myterna som
han byggde upp kring sig själv
upphör fortfarande inte att förbrylla omvärlden. 1908 gav han
ut Grammaire Complète de La
langue Internationelle Ido, och
1925 Kompleta Gramatiko
Detaloza Di La Linguo Internaciona Ido.
Den sistnämnda används än
i dag och trycktes i Luxemburg
där årets internationella Idokongress äger rum.
I länder som Luxemburg,
Schweiz, Belgien, Holland och
Spanien med flerspråkig befolkning, anslöt man sig gärna till
idisterna och många esperantister gick över till ido i stället.
Tiden före första världskriget
och efter, fram till år 1922, var
för idisterna en tid av forskning, experiment, val av språkliga principer och utökning av
ordförrådet. Valet av internationella ord och ordrötter gör
att ido förefaller bekant, redan
innan man lärt sig de grammatiska principerna.
Svenska Idoförbundets historia sträcker sig mellan åren
1911 – 1986. Denna får vi ta
del av när författaren till historiken öppnar ido-arkivet denna
vår.
Luleå och Klippan januari
2011
Kerstin Åkerlund och Kjell
Randehed
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Tackbrev från
Olga Salanueva och Adriana Pérez
I april 2010 startade kvinnor i
Sverige en kvinnokampanj för
att förmå Michelle Obama att
engagera sig i frågan om rät�ten för familjebesök för Olga
Salanueva och Adriana Pérez,
hustrur till Gerardo Hernández
och René González, två av de
fem kubanska politiska fångarna i USA.
Några kamrater från SKP
anslöt sig till den här kampanjen och stödde brevet till Michelle Obama.
Mellan den 17 och den 21
november 2010 hölls i Holguín,
Kuba, den VI Internationella
sammankomsten för frigivandet av De Fem och mot terro-

rismen. De svenska deltagarna
vid detta möte överlämnade
till Adriana Pérez kopior med
breven till Michelle Obama och
alla de underskrifter som Kvinnokampanjen fått in.
I gengäld fick de kampanjansvariga ett tackbrev från Olga
Salanueva och Adriana Pérez,
som de nu passar på att vidarebefordra till alla som undertecknat brevet till presidenthustrun.
Till alla kvinnor, och också
alla de män som är med oss
dagligen:
Vid det VI Internationella
symposiet för befrielsen av De
Fem Kubanerna som hölls i

Holguín, Kuba och i närvaro
av mer än 300 deltagare från 56
länder, överlämnade de svenska
deltagarna kopior av de breven
som skickats till fru Michelle
Obama med påskrifter från
framstående svenska kvinnor.
Till dem hade också kvinnor
från bland annat Finland, Tyskland och Norge anslutit sig,
för att Olga Salanueva och jag,
Adriana Pérez, skulle beviljas
visum, och för att göra USA:s
regering medveten om frågan.
Vi hustrur till två av De
Fem vill tacka Er för Ert engagemang och beslutsamhet att
hävda vad som är en mänsklig
rättighet, att beviljas visum för

att besöka våra män, fängslade
sedan 1998. Vi kommer att
fortsätta kräva vår rätt till visum för att regelbundet kunna
besöka våra män i fängelse, så
som de har rätt till.
Övertygade om Ert ovillkorliga stöd tills vi beviljas permanenta visum, kommer vi att tillsammans fortsätta kämpa så att
rättvisa skipas och våra män,
Era bröder, äntligen får återvända hem, till Kuba.
Tack för allt Ert stöd,
Olga Salanueva och Adriana
Pérez
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Aktuellt

Nordiskt
Sommarläger 2011

Kampfonden

Anmäl dig för deltagande i Nordiskt sommarläger 2011. Det kombinerade skolningsoch semesterlägret kommer som tidigare meddelats att hållas i Norge. Närmare bestämt
i Spigerverksarbetarnas feriehem som ligger i Ytre Enebakk , 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 i en del hytter, även camping är möjligt. Deltagaravgiften blir liksom förra året 1200 kronor för vuxna och 300 kronor för barn under 16 år.
För deltagande enskilda dagar är avgiften 250 kronor.
Danska kockar är garanten för att lägret blir
en kulinarisk höjdpunkt,
med en hel del norska specialiteter.
Lägret börjar med ankomst söndagen den 2 juli
e.m. och avslutas söndagen den 10 juli f.m.
Programmet är späckat
och börjar redan på måndagsmorgonen med Kommunisternas strategi och
taktik med utgångspunkt
från Tswane- deklarationen. Det fortsätter sedan
under veckan med politisk
ekonomi och kampen mot
EU:s krisplaner. En facklig
dag finns också på programmet, liksom en ungdomsdag. En dag kommer att ägnas åt
fredskampen och invandrare, asyl och flyktingpolitiken.
Under veckan skall också situationen i norra Afrika och Mellanöstern penetreras.
Dessutom massor av kultur, sport och utflykt till Oslo, och till avslutningsfesten är
utlovat en Nordisk Revy.
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 08-735 86 40
eller Jan Jönsson 0703 45 42 16, eller på e-post skp@skp.se. Deltagaravgiften insätts på
partiets konto pg 421 53 84-1 eller bankgiro 636-7080. Halva avgiften betalas före 1
maj och resten före 1 juni.
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SKP anklagar den borgerliga regeringen för att inte ta sitt nationella ansvar. Jobbskatteavdrag ger inga nya arbeten. Människor utan arbete blir inte hjälpta om de som har ett jobb får skattesänkningar. Tvärtom så minskar
det landets ekonomiska utrymme. Nu får vi också höra om människornas ”anställbarhet”- det lägger i än högre
grad skulden på de arbetslösa.
Det faktum att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle som kastar ungdomen på soptippen i samma ögonblick kapitalisterna inte kan tjäna pengar på den ursäktar inte regeringens ansvarslösa politik.
Vi anklagar regeringen för brott mot de mänskliga rättigheterna. Den nuvarande regeringen och redan den tidigare s- märkta regeringen bestämde sig för att föra en politik som innebar arbetslöshet.
SKP vars målsättning är det socialistiska samhället, ser arbetslösheten som ett hinder för individens utvecklig och
därmed samhällets utveckling.
Landet saknar vare sig ekonomiska resurser, kompetens eller arbetskraft som är ledig för att utan dröjsmål
drastiskt kunna sänka arbetslösheten. Det finns enorma behov som måste uppfyllas. Det råder brist på bostäder,
järnvägsnätet är kraftigt eftersatt till både utbyggnad och underhåll. Inom vård, skola och omsorg behöver det
återanställas minst 300 000 personer.
SKP kräver att riksdagen beslutar att införa en ungdomsgaranti som säkrar ungdomen arbete och utbildning.
SKP kräver också:
Bygg bort bostadsbristen.
Bygg ut järnvägsnätet samt anslå minst 2 miljarder extra till underhåll av befintliga banor.
Återför ansvaret för allt underhåll och trafik till SJ. Gör SJ till ett statligt verk under demokratisk kontroll.
Återanställ 300 000 personer inom vård, skola och omsorg.
Utveckla statliga basindustrier.
Vattenfall och LKAB:s miljardvinster måste återinvesteras i Sverige.
6 timmars arbetsdag som ger arbete åt fler.
En sådan politik skulle sätta stopp för det enorma resursslöseri som massarbetslösheten innebär. Alla skulle vara
garanterade ett arbete som ger trygga inkomster till sig själv och familjens försörjning.
Kapitalismen är ett hot mot mänskligheten.
SKP är ett parti för framtiden – Socialismen är framtiden
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