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Innehåll

”Allt tal om ”harmoni” mellan kapital och arbete är nonsens. i det kapitalistiska samhället 
är sådan harmoni inte möjlig därför att vad som är bra för den ena klassen är dåligt för den 
andra och tvärtom.” - från boken Socialismens AbC.
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Och för övrigt blir bara allting som det 
brukar vara.

Grattis USA:s kvinnor. Med Obama 
slipper ni i alla fall att förpassas till 
medeltidens mörker vad det gäller 
kvinnors rättigheter och plats i sam-
hället. Vad det gäller arbetsrätt ham-
nar USA långt ned på listan. Men i 
Michigan tecknar man nu kollektivav-
tal. En av staterna har i alla fall börjat 
resa sig ur askan.

Efter åtta år med Bush var det lätt 
att se Obama som världens frälsare 
och kanske allt för stora förhopp-
ningar sattes på honom. Vi får inte 
förglömma att förutom den finanskris 
som drabbat världen har Obama fått 
driva sin politik i motvind då majo-
riteten av republikaner i kongressen 
lagt käppar i hjulen för alla förbätt-
ringar.
Men Obama har fortsatt på den av 
Bush inslagna vägen att bryta mot in-
ternationella lagar och regler. Man tar 
sig rätten till utomrättsliga avrättning-
ar utan bevisföring om skuld och utan 
domstolsbeslut. Dessa utomrättsliga 

avrättningar drabbar även oskyldiga. 
Hur många kvinnor och barn som fal-
lit offer för drönarattacker får vi inte 
veta då USA inte befattar sig med bo-
dycount.

Den utlovade stängningen av Guan-
tanamo uteblev men tortyren är nu-
mera förbjuden om man inte räknar 
det som tortyr att sitta inspärrade år 
efter år utan rättegång. Att kalla USA 
för rättsstat är en sann överdrift.

Att ge Obama fredspriset var också 
en sann överdrift då fredspresidenten 
nu lägger 19 miljarder dollar på nya 
kärnvapen, istället på förbättringar 
för de fattigas levnadsvillkor. Det är 
märkligt att ett land som tvingas till 
sociala neddragningar på grund av 
budgetunderskott fortfarande kan 
lägga ut 19 miljarder på massförstö-
relsevapen. Jag förstår inte riktigt den 
matematiken.

Men om vi kunde lägga den krigs-
hetsande högern i USA i den malpåse 
där den hör hemma. Ja, då skulle det 
väl kunna bli riktigt bra så småning-
om kanske. Men USA har lång väg 

att gå innan de kan betraktas som en 
modern civilisation med de mänskliga 
rättigheter och den demokrati de talar 
så stort om men som man ser så lite 
av i deras imperialistiska politik och 
även inom det egna landets gränser.

Och här i lilla USA är allting bara 
som det brukar vara. Det är fortfa-
rande Obamas drönare som flyger 
omkring i Västerbottens inland och 
hindrar utvecklingen av alternativ 
hållbar energi. Så länge som vi hellre 
satsar på USA:s utomrättsliga avrätt-
ningar, istället för på hållbar ren en-
ergi, kommer vi att få dras med mons-
terstormar och översvämningar, så 
håll till godo.

Astrid boman

Om USA:s presidentval



ledare

Inför SKP:s 36:e kongress
SKP:s 36: kongress äger rum den 10-
12 maj 2013, enligt beslut från senaste 
partistyrelsemötet. En officiell kallelse 
skickas ut i början av december till di-
strikt och grundorganisationer. I med-
lemsbladet som kommer ut samtidigt 
bifogas en rad dokument som kongres-
sen ska ta ställning till, bl.a. ett nytt 
förslag till partiprogram som 
omarbetats efter de regionala 
programkonferenserna som 
genomfördes under oktober 
månad.

I detta nummer av Rikt-
punkt startar vi en kongress-
diskussion som varar fram 
till kongressen. Alla parti-
medlemmar, sympatisörer och 
läsare av riktpunkt har här 
möjlighet att delge de som ska 
vara ombud på kongressen 
sina tankar om det samhälle 
vi lever i, dess framtid för ar-
betarklassen och det kommu-
nistiska partiets roll. 

När kongressen avslutas 
går vi in i en kongressperiod 
som 2017 kommer att avslutas med det 
100:e året för det kommunistiska par-
tiet i Sverige. Mycket har hänt under 
dessa 100 år i Sverige och världen. 

Vid kontrarevolutionens seger i öst-
blocket för över 20 år sedan led ar-
betarklassen sitt svåraste nederlag i 
modern tid. Sedan dess har konstanta 
nedskärningar på det som arbetarklas-
sen tidigare byggt upp genomförts eller 
allmän egendom överförts i privat ägo. 

Arbetarklassen har tillkämpat sig 
en stark anställningstrygghet i landet. 
Via bemanningsföretagens återintrång 
på arbetsmarknaden är nu detta hotat. 
När vårt parti skapades för snart 100 
år sedan stod man utanför fabriken 
med mössan i hand och ställde frågan 
till verkaren ”ska jag få arbeta idag”. 
Idag sitter man hemma och väntar på 
ett SMS i telefonen, återigen ständigt 
undrande, ”ska jag få arbeta idag”.

Detta är verkligheten i det kapitalis-
tiska Sverige. Frågan som bör ställas 
är: Hur motverkar vi att denna utveck-
ling ska få fortsätta?  

Allt är inte nattsvart. Vårt parti är 
inte ensamt. Vi är en del av den världs-
kommunistiska rörelsen som ständigt 
växer, detta kan vi bevittna när vi del-
tar på rörelsens internationella möten. 
Senaste mötet förra året var det största 
sedan kontrarevolutionens seger. Vårt 
parti har också på senaste tiden valt in 

en del nya medlemmar, men vi behöver 
bli än fler. Frågan vi bör ställa oss är, 
hur stärker vi vårt parti?

Därmed inte sagt att vi inte kan ut-
rätta något. Vi har partikamrater som 
gör sin plikt inom såväl den fackliga 
rörelsen som pensionärs- och hyres-
gäströrelsen. Vårt inflytande i massrö-

relserna måste stärkas och vi har vap-
nen. Vi har en ideologi som visar oss 
vad som komma skall. Vi har en ideo-
logi som säger vad vi måste göra.

I vårt strävande att vinna aktions-
enhet inom massorganisationerna för 
arbetarklassens intresse når vi fram-
gång. Dock är alla dessa organisatio-
ner under ständigt hot. Inte hot från 
arbetsköpare eller hyresbolag utan 
under ständig frustration över att allt 
färre blir medlemmar och att allt färre 
vill engagera sig politiskt. Det är vår 
uppgift som kommunister att verka i 
organisationerna och arbeta för att de 
ska bli verkliga kamporganisationer, 
vilket de inte är med ett fåtal undan-
tag av vissa lokala eller regionala or-
ganisationer. Frågan är, hur stärker vi 
kommunisternas ställning inom dessa 
organisationer?  Och hur gör vi mass-
rörelserna till kamporganisationer?

Kapitalismen är i kris, det räcker 
med att slå på en nyhetssändning på 
tv för att kunna konstatera detta. På 
tv säger man dock att det är Grekland, 
Spanien, Portugal eller något annat 
land som är i kris och därmed tvingas 
till nedskärningar utan motsvarighet. 
Minst ett par gånger i veckan syns 
svältande barn i nyhetssändningarna. 
I Sverige råder massarbetslöshet. En av 
fyra ungdomar saknar ett arbete att gå 
till. För alla ungdomar i landet saknas 

det 250 000 bostäder. Kapitalismen 
förmår inte att finna en lösning, den är 
i kris. I kapitalismen sätts vinster för 
kapitalisterna framför allt, till och med 
människoliv. Endast socialismen kan 
garantera mänskligheten en annan och 
bättre utveckling. Frågan är, hur sätter 
vi på bästa sätt socialismen på dagord-

ningen?
En under den kommande 

kongressperioden liten fråga, 
men ändå viktig är det så kall-
lade valåret i Sverige 2014. Ska 
kommunisterna ställa upp i 
riksdagsvalet 2014, eller finns 
det andra alternativ som kan 
stärka de arbetandes intressen? 
Det är också val till EU-parla-
mentet, ska partiet liksom tidi-
gare ge EU långfingret genom 
en valbojkott? Eller ska par-
tiet självt ställa upp? Eller finns 
det krafter som kan ha större 
chans än vad vi har att verka i 
parlamentet och samtidigt föra 
EU-motståndets röst? Andra, 
mindre val, men verkligen inte 

obetydliga, är kommunal- och lands-
tingsvalen. Partiet är idag endast re-
presenterat med mandat i en kommun, 
hur blir dessa platser fler? Och vad bör 
kommunisternas taktik i landstingsva-
len vara?

Frågorna är många. Kongressen är 
ett kommunistiskt partis högsta be-
slutande organ. Här deltar ombud för 
grundorganisationer, beroende på de-
ras medlemsantal. Här ska vi utvärdera 
den senaste kongressperiodens verk-
samhet och politiska utveckling. Här 
ska taktiken för den kommande perio-
den spikas.

Med de orden vill jag på partistyrel-
sens vägnar förklara kongressdebatten 
i Riktpunkt för öppnad. Deadline för 
kommande nummer är den 15:e i varje 
månad.

I samband med en kongress ökar 
också partiets utgifter. Att partiets 
medlemmar är spridda från långt ner 
i södra Sverige till långt upp i norr är 
ingenting nytt. Alla ombud ska kunna 
resa till kongressen oavsett var man 
bor, därför vädjar vi återigen om ett 
ekonomiskt bidrag från alla medlem-
mar och sympatisörer. Ge ett bidrag 
för att stärka SKP politiskt, organisato-
riskt och ekonomiskt.

Håkan Jönsson
Partisekreterare
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Kasta ut månglarna – Rädda SAS
Flygbolaget SAS grundades 1946 ge-
nom ett beslut av de svenska, norska 
och danska nationella parlamenten. 
Beslutet kan anses vara genialt då be-
folkningsmängden i de skandinaviska 
länderna var för liten för att varje en-
skilt land skulle vara i behov ett enskilt 
nationellt flygbolag. Beslutet innebar 
också att SAS stod under demokratisk 
kontroll och skulle bli en viktig kom-
ponent i arbetet med att skapa en na-
tionell infrastruktur i de skandinaviska 
länderna. Utvecklingen av SAS ägarbild 
har sedan starten förändrats i nyliberal 
anda genom att de skandinaviska län-
derna minskat sin ägarandel till för-
mån för privata intressen. Traditionell 
högerpolitik med stöld av gemensam 
egendom alltså. 2012 är ägarbilden den 
att svenska staten äger 21,4% av ak-
tieinnehavet, Norge 14,3% samt Dan-
mark 14,3%. Resterande 50 % ägs av 
privata intressen där familjen Wallen-
berg är den klart dominerande med 7,6 
% av aktieinnehavet men även ameri-
kanska intressen finns med, JP Morgan 
Bank äger 0,3 % av aktieinnehavet.

SAS befinner sig nu i akut ekono-
misk kris med ett underskott på 3 mil-
jarder och enligt uppgifter från före-
tagsledningen är enda sättet att rädda 
SAS från konkurs att personalen sän-

ker sina löner med 25 %. Detta hot om 
lönesänkningar för SAS personal är na-
turligtvis i första hand ett hot mot den 
egna personalen men innebär ett lika 
stort hot mot Sveriges alla arbetare då 
SAS genom detta hot vill ogiltigförkla-
ra gällande kollektivavtal. Skulle SAS 
lyckas med det, varför skulle då övriga 
arbetsköpare respektera kollektivavta-
len på respektive avtalsområde. Allting 
följer EU:s krigspolitik mot de fack-
liga organisationerna och deras rätt att 
teckna fackliga avtal.

Sveriges Kommunistiska Parti delar 
inte den uppfattningen då vi är eviga 
motståndare till all form av högerpoli-
tik. Vi inser att det är av ett nationellt 
intresse att det finns ett flygbolag som 
står under demokratisk kontroll för att 
säkerställa en miljömässig och säker 
flygtrafik nationellt och internationellt.

SKP kräver därför att den svenska 
riksdagen i egenskap av största och do-
minerande ägare tar sitt ansvar genom 
att rädda företaget genom ett ekono-
miskt tillskott i nuvarande akuta läge. 
Vi kräver också att riksdagen utveck-
lar nya ägardirektiv för företaget och i 
samband med detta omgående entledi-
gar nuvarande styrelse då den visat sig 
vara oduglig. I de nya ägardirektiven 
skall inrikesflygets utvecklig och beslut 

om destinationsorter ske i nära sam-
arbete med den nationella planen för 
spårbunden trafik. Vissa inrikeslinjer 
för SAS måste sannolikt upphöra. An-
dra måste tillkomma. Att flyga inrikes 
mellan Stockholm och Göteborg är 
varken ekonomiskt eller miljömässigt 
försvarbart. Däremot är det fullt för-
svarbart med en flyglinje Göteborg- 
Stockholm- Kiruna.

Skulle riksdagens partier avvisa 
SKP:s krav om en utvecklig av SAS 
innebär det samtidigt att riksdagspar-
tierna fortsätter sin livsfarliga politik 
genom att öppna upp flygmarknaden 
för allehanda oseriösa aktörer där Ry-
anair kan vara ett skräckexempel. Fö-
retagsledningen presenterade nyligen 
ett förslag för att ytterligare maximera 
profiten genom att ta bort säkerhets-
utrustningen ombord. ”Man dör i alla 
fall vid en olycka”, som företagets VD 
uttryckte saken.

SKP tar ansvar för en långsiktig, an-
svarsfull och demokratisk utveckling 
av en nationell infrastruktur där hela 
landet omfattas oavsett vad privata 
profitörer och deras megafoner anser.

Stockholm 11 november 2012
Sveriges Kommunistiska Parti

Foto: SAS AB.
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Romerna – 500 år i Sverige
I början på oktober rapporterade Sve-
riges Radio att romer utsattes för dis-
kriminering på en tredjedel av totalt 65 
undersökta bensinstationer när de för-
sökte hyra en bil. 

Även om Ola Enquist, chef för svenska 
Statoils fullservicestationer och Göran 
Lindblå, arbetande styrelseordförande 
på OKQ8 är tydliga med att diskrimi-
nering inte ska förekomma på deras 
stationer så verkar det vara vardags-
mat. En anställd som har arbetat i tio 
år på olika Statoilmackar i Stockholm 
berättade för SR att det ”var en struk-
tur på stationen som man skulle för-
hålla sig till”. 

romernAS HiStoriA i Sverige
Alltsedan romerna invandrade till Sve-
rige på i början på 1500-talet har deras 
historia kantats av förtryck, förföljelse 
och diskriminering. Under de två första 
århundraden var det belagt med döds-
straff för manliga romer att vistas i Sve-
rige och barn och kvinnor skulle för-
drivas. Under 1700-talet förbättrades 
situationen och många kom att arbeta 
som hantverkare och inom krigsmak-
ten där de var uppskattade och ansågs 
allmänt som skickliga soldater. Men 
när den vetenskapliga rasismen ersatte 
den kulturella i slutet på 1800-talet 
med pseudovetenskapliga teorier som 
frenologi och med skapandet av Sta-
tens rasbiologiska institut 1922 ökade 
förtrycket igen. Docent Bertil Lund-
man, verksam på institutet, skrev bl.a. 
följande i Föreningen Heimdals årsbok 
1939:

”det torde helt enkelt ligga 
så till, att de nordiska stam-
mar, som bildade indoeuropé-
erna, varit skarpt medvetna 
om sin psykiska och fysiska 
överlägsenhet och ej tole-
rerat någon uppblandning. 
(...) ett inslag av zigenarblod 
även i stark utblandning ver-
kar ofta rent förstörande på 
individens moraliska (mindre 
dess intellektuella) halt.”

Allt kulminerade med andra världs-
kriget där över en halv miljon romer i 
Europa mördades i Hitlers utrotnings-
läger. Förintelsen drabbade romerna 
lika hårt som judarna eftersom nazis-
terna betraktade de två minoriteterna 

som avskum, men till 
skillnad från judarna fick 
romerna efter kriget leva 
i öppen marginalisering 
och diskriminering. 

Romerna tvingades till 
att bo i tält eller läger 
i Sverige fram till mit-
ten på 1960-talet och de 
hade ingen tillgång till 
någon kommunal ser-
vice. Med hjälp av lös-
driverilagen fick de inte 
vistas mer än tre veckor 
åt gången i en kommun.  
Men det gjorde inget en-
ligt de folkvalda. Romerna var ett re-
sandefolk som tyckte om att röra på 
sig. Men sanningen var att denna no-
madiserande tillvaro var påtvingad.

Mellan 1963 och 1975 förbättrades 
romernas situation avsevärt genom 
personer som Rosa Taikon och John 
Takman, läkare och riksdagspolitiker 
för Sveriges Kommunistiska Parti. Med 
outtröttligt engagemang i den romska 
frågan och med publikationer som 
”Zigenerskan” och ”The Gypsies in 
Sweden” lyckades de föra upp frågan 
på dagordningen. Om John Takman 
säger Rosa Taikon följande i en artikel 
publicerad i Ordfront:

”Han fick i uppgift att under-
söka romernas situation. men 
till skillnad från tidigare så 
kallade utredare så hade han 
läst sin marx och engels och 
förstod att det inte var de 
fattigas fel att de var fattiga, 
utan samhällets. Han var en 
modig och bra man.”

romernA idAg
Efter årtionden av förbättringar har 
utvecklingen gått bakåt när det gäller 
romerna. Ändå har Sverige 1999 er-
känt romerna som nationell minoritet 
och senare romani chib som ett av fem 
minoritetsspråk. Det bildades en Dele-
gation för romska frågor som lade fram 
sitt betänkande Romers rätt- en strategi 
för romer i Sverige år 2010. Trots alla 
fina deklarationer gällande de mänsk-
liga rättigheterna verkar romerna ändå 
inte omfattas av dem. Gamla skrönor 
verkar aldrig vilja dö, men det är inte 
så konstigt. När vår före detta statsmi-

nister Göran Persson talade om ”social 
turism” från östländerna, vilka grupper 
var det då som avsågs? Var det läkare, 
lärare och ingenjörer? Och hur kan folk 
undgå att bilda sig en negativ uppfatt-
ning om en respekterad tidning som Ve-
tenskapens värld 2001beskriver romer 
på följande sätt: 

”lever för att mötas, festa och 
skiljas igen i den ström utan 
mål och mening som livet bör 
vara. det är nuet det rör sig 
om.” eller: ”Zigenarna har 
alltid slingrat sig och bero-
ende av vad situationen krävt 
omväxlande förnekat, under-
drivit eller överdrivit sin roll 
som romer.”. 

När den så kallade östutvidgningen 
genomfördes skrev flera brittiska tid-
ningar att horder av romer skulle in-
vadera och Daily Express hade på sin 
första sida rubriken ”GYPSIES YOU 
CAN´T COME IN”. Skulle någon 
våga skriva något sådant om det gällde 
en annan minoritetsgrupp? I Frankrike 
gick det så långt att förre presidenten 
Sarkozy påstod att det var romernas fel 
att kapitalets kris drabbat landet och 
därför var det rätt att deporterade dem 
i strid med EU:s förordningar, något 
som Sverige för övrigt också gör. 

Sarkozys uttalanden är farliga efter-
som att skylla  på de svagaste grup-
perna i samhället när det är kris för 
kapitalet är en viktig essens i en fas-
cistisiering av politiken. Om vi inte 
står upp mot sådant så vem vet vad det 
kommer att leda till, kanske i värsta 
fall till en nyinvigning av de gamla ut-
rotningslägren.

victor diaz de filippi
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Lyckad demonstration för vården
Som rapporterades i nr 8 av Riktpunkt 
har nyligen ett nätverk bildats i Skåne för 
att rädda vården i regionen. Nätverkets 
första aktivitet var en demonstration 
den 20 oktober i Malmö. Demonstra-
tionen lockade omkring 600 deltagare 
varav många av deltagarna var arbetare 
inom vården. Att demonstrationen och 
dess paroller: Nej till nedskärningar och 
mot privatisering väcker stora sympa-
tier hos folk märktes tydligt när vi var 
ute och gick.  Flera gjorde tumme upp 
och ännu fler anslöt till Gustav Adolfs 
torg för att höra på de avslutande talen. 
Där talade de som arbetar inom vården 
och direkt påverkas av nedskärningar-
na. Även en anhörig till en vårdtagare 
vittnade om nedskärningarnas orimliga 
konsekvenser.  Jonas Hellberg, vårdbi-
träde och medlem i SKP, talade för yr-
kesgruppen vårdbiträdena; hans tal går 
att läsa härintill. Pouya Ghelichkhan 
talade som representant för läkarna, 
även hans tal går att läsa i detta nr av 
tidningen. 

SKP delade inför demonstrationen ut 
700 flygblad, i huvudsak kring sjukhus-
området och satte upp 150 affischer i 
stan. På vårt senaste medlemsmöte be-
slutade vi att vi ska fortsätta att vara en 
aktiv del av nätverket. Nu till vintern 
kommer Nätverket Rädda vården in-
rikta sig på opinionsbildning av olika 
slag, för att till våren kunna arrangera 
en betydligt större demonstration.

Håkan Jönsson

Jonas Hellbergs tal
Jonas heter jag och jag har i flera år va-
rit vikarie inom äldrevården här i Mal-
mö stad. Att få jobba med våra gamla 
och sjuka är en erfarenhet jag är tack-
sam för, bland de finaste minnen jag har 
är från det jobbet - men på grund av 
arbetsförhållandena tyvärr också några 
av de värsta.

För alla de äldre, sjuka och ensamma 
jag mött under åren - för alla de som 
mest av allt behöver trygghet och kon-
tinuitet, men som inte ens vet vilken av 
alla hundra vikarier som kommer för 
att byta blöja - eller när.

För de står vi här idag!
För den vårdpersonal som personi-

fierar dessa behövande medmännis-
kors ENDA sociala kontakt. För de 
som tvingas vända ryggen till och neka 
en åldring ett femminuters samtal, för 

femton andra skall hinna stiga upp, bli 
påklädda, blöjbytta och medicinerade 
innan lunch. För de som tvingas möta 
de som bortprioriteras, de som får vara 
de som tvingas se de äldre i ögonen och 
säga nej, jag hinner inte.. 

För de som varje dag får kämpa för 
att ändå orka vara mänskliga och var-
ma - för de står vi här idag!

Äldrevården är redan nu ett fallande 
korthus! Människor dör och vanvårdas 
- och anledningen till att man inte hör 
mer om det är självklart pga av att det 
är de svagaste, mest utsatta som drab-
bas - de som inte har anhöriga eller 
pengar till hjälp. 

Och det är inte bara i privat regi - 
det är i lika hög grad inom det kom-
munala! Privatiseringarna är ett led i 
en övergripande nedskärningspolitik - 

man säljer ut offentlig verksamhet och 
tvingas sen ytterligare spara in på den 
egna! 

Och det är en förbannad skam, ett 
medvetet politiskt val som personalen 
ute i verksamheten tvingas stå för och 
verkställa vare sig man vill eller inte! 

Personalen pressas till sitt yttersta, 
vårdtagarna lider och de i praktiken 
maktlösa mellancheferna bränner ut 
sig på omöjliga uppdrag.

Så vågar de påstå att man ”satsar” 
på vården, kommer med lögner om att 
det är ”fler som arbetar nu än förr”: 
Ursäkta?! Antingen har man aldrig satt 
sin fot ute i verksamheten eller så lju-
ger man, kallt och medvetet!

”Flexibla” anställningsformer och 
slit-och-släng-vikarier är inte att satsa: 
det är att skära ner på grundläggande 

6           Riktpunkt nr 10 2012



InrIKeS

patientsäkerhet, kontinuitet och att ut-
nyttja osäkra anställningsavtal för att 
få kuvade arbetare som inte vågar säga 
ifrån. 

Som vårdpersonal är det ens jobb att 
hjälpa de behövande - och de behövan-
de, de äldre, de sjuka - behöver oss! De 
behöver en trygg personal som vågar 
och kan föra deras och sin egen talan 
och säga:

Vi vägrar ställa upp på det här van-
sinnet!

När politiker anser sig vara tvingade 
att skära ner på den mest basala vår-
den - då anser jag att man har avsagt 
sig sitt demokratiska ansvar! Ingenting 
rättfärdigar en medveten försämring av 
vården! 

De kan prata om ”budgetbalans” 
men så länge enskilda tillåts profitera 

på samhällets resurser tar vi er budget 
med en rejäl nypa salt!  

Och till de politiker som påstår att vi 
inte har något val: nå - vad fan ska vi 
med er till? 

Nej, som en kär vän och läkare sade:
”Vården kommer räddas den dagen 

de som bestämmer över verksamheten 
faktiskt är de som jobbar i den!”

Pouya Ghelichkhans tal
Efter förfrågan till Pouya Ghelichkhan, 
läkare vid Skånes universitetssjukhus 
har Riktpunkt fått tillstånd att återge 
hans tal; det talade ordet gäller:

Jag börjar med att säga några ord om 
hur försämringarna i vården hänger 
ihop med förändringar i samhället i 
stort. Samhällsklimatet i Sverige blir 
allt hårdare, och kallare. Vi har inga 
heltidsjobb att erbjuda våra unga, is-
tället tvingar vi cancersjuka att arbeta. 
Segregation och rasism har blivit var-
dagsord. Välfärdssystemet är skakat i 
grunden och solidariteten är död, sägs 
det. Samtidigt mår Sveriges högin-
komsttagare och storföretag bättre än 
någonsin. De gör nya rekordvinster år 
efter år, finanskris eller inte. Inkomst-
klyftorna i Sverige har ökat sedan 
80-talet, även om den sittande regering-
en gjort ett spektakulärt jobb för att på-
skynda den utvecklingen. När vanliga 

människor märker att politikerna inte 
tillvaratar deras intressen, och skyddar 
dem - då kan vi också prata om en po-
litisk kris. 

Ingenstans blir den politiska krisen 
lika tydlig som i frågan om sjukvår-
den och skolan. I vården bevittnar vi 
nu kulmen på 25 år av nedskärningar, 
och idag är det knappt så att vi reage-
rar längre, när vi läser om 12 timmars 
väntetid på akuten, 1 års väntan på en 
höftoperation, eller äldrevårdsperso-
nal som väger patienternas blöjor, för 
att se om de kan slängas, eller om det 
får plats några deciliter urin till i dem. 
Så långt det har gått - och så fort det 
gick. Och genom alla dessa 25 år av 
nedskärningar, har den stora majori-
teten av befolkningen varit för en ge-
mensam sjukvård, och en gemensam 
välfärd. Opinionsmätningar så sent 
som i somras har visat att en majoritet 

är beredda att betala mer i skatt för en 
välfungerande sjukvård. Men istället 
har motsatsen inträffat! Våra skatte-
pengar smugglas till skatteparadis. De 
finansierar skattesänkningar för hög-
inkomsttagare. Våra hårt förvärvade 
skattepengar - de blir till rekordvinster 
för apoteksföretagen, vårdbolagen och 
de utländska riskkapitalbolag som äger 
i princip hela den privata sjukvården i 
Sverige idag. 

Det är illustrativt, att den nye chefen 
för sjukhusen i Malmö och Lund inte 
har en bakgrund inom vården, utan är 
civilekonom. Har inte det nuvarande 
ekonomiska systemet misslyckats till-
räckligt? Ska vi låta samma ekono-
mer, som inte kunde förutse den värsta 
ekonomiska krisen i mannaminne ett 
halvår innan den inträffade - ska vi låta 
samma ekonomer och samma absurda 
nyliberala ekonomism leda vår sjuk-
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vård? Ekonomism betyder att man har 
en religiös tro på att allting kan lösas 
med ekonomiska kalkyler. En tro på 
att även mänsklighet, jämlikhet och so-
lidaritet ryms i tabellerna. Dagens be-
slutsfattare hävdar, att det inte handlar 
om politiska beslut längre, utan veten-
skap. När man sparkar vårdpersonal 
och inför anställningsstopp, är det för 
att de ekonomiska lagarna kräver det. 
Man kan på så vis ignorera verklighe-
ten, och fortsätta att hävda att ned-
skärningar, avregleringar och privatise-
ringar kommer att gynna oss alla. 

Det är då intressant att en nobelpris-
tagare i ekonomi, Paul Krugman[1], 
säger att det bästa sättet att sig ur en 
finanskris och förebygga nästa, är att 
staten satsar på den offentliga sektorn 
- fler lärare, mer vårdpersonal och utö-
kade trygghetssystem, kort sagt - star-
kare välfärd. Idag har vi rekordarbets-
löshet samtidigt som det är rekordbrist 
på lärare och vårdpersonal. Tänk efter! 
Hur är det möjligt? Människor be-
höver arbete, och samhället behöver 
fler lärare och mer vårdpersonal. Vad 
väntar vi på? Mer anslag till skola och 
vård, innebär att man lyfter folk ur ar-
betslöshet, samtidigt som man lyfter 
utbildningen och vården. Så ser riktig 
tillväxt ut, så ser en riktig ”arbetslinje” 
ut. Nedskärningar har ingen plats där. 
En annan nobelpristagare i ekonomi, 
Joseph Stiglitz[2], visar att privata al-
ternativ inom offentlig sektor är dyrare 
och girigare, än statliga. Det illustre-
ras med all önskvärd tydlighet av den 
så kallade apoteksreformen 2009, när 
det välfungerande statsägda Apoteket 
slängdes till den så kallade ”fria mark-
naden” (som visade sig bestå av fyra 
riskkapitalbolag). Tillgängligheten har 
försämrats efter att apoteken har bör-
jat slåss om kunderna istället för att 
samarbeta, priserna på läkemedel steg 
omedelbart efter reformen och idag 
säljer apoteken lika mycket kosmetika 
som läkemedel.

Så, beslutsfattarna som drivit oss hit, 
har fattat beslut som saknar vetenskap-
lig förankring och ännu viktigare, sak-
nar folkets stöd. Ännu ett tecken på en 
politisk kris. 

De försämringar vi ser idag är följ-

den av 25 år av nyliberal ekonomism, 
som gynnat samhällets rika på be-
kostnad av de fattiga och de svagaste. 
Försämringarna är resultaten av en po-
litik som oppositionen, och då främst 
Socialdemokraterna, bär lika mycket 
ansvar för som den sittande borgerlig-
heten. Det kan man inte tro, när man 
hör Socialdemokraternas retorik idag. 
Men faktum är, att inget riksdagsparti 
idag representerar allmänhetens oro 
för välfärden. Ännu ett tecken på po-
litisk kris.

Och den politiska krisen är tydlig i 
sjukvården, därför att sjukvården är i 
sig politisk! Bara tanken att alla män-
niskor - oavsett förmögenhet - ska ha 
lika rätt till hälsa är en radikal idé, som 
har kunnat förverkligas genom åratal 
av kamp och organisering, mot de re-
aktionära krafterna och mot högerns 
vilja. Så sjukvård är politiskt. Därför 
blir man besviken varje gång kolle-
gorna i sjukvården säger ”det där är en 
politisk fråga”, när vi pratar om plats-
brist, eller nedskärningar. Då menar de 
att ”Det där kan inte jag ta ställning 
till; det där måste en politiker lösa åt 
oss.” Nej, sjukvården är politisk i sin 
grund. Den bygger på tanken om so-
lidaritet, och jämlikhet. Och vi som 
arbetar i sjukvården, vi arbetar i detta 
politiska system, och vi måste förstå att 
även vår tystnad - särskilt i en tid då 
vårt gemensamma sjukvårdssystem är 
hotat i grunden - även vår tystnad är 
ett politiskt ställningstagande, ett ac-
cepterande. Det går inte att vara opo-
litisk.

Ett viktigt steg i att vrida tillbaka de-
batten, är att ta tillbaka vårt språk. Så 
låt oss från och med idag, sluta använ-
da det falska ordet ”besparing”. Bespa-
ring, och ”att spara”, är ord som har 
en positiv klang. Vi lär våra barn att 
spara - det tyder på långsiktighet, att 
man avstår något idag, för att få något 
ännu bättre imorgon. Men att ”spara” 
på sjukvård, som är samhällets kanske 
viktigaste funktion - gagnar oss inte 
idag, och kommer inte att gagna oss 
imorgon. Vad ska vi spara till? Fler 
skattesänkningar för de rikaste? Fler 
militära eskapader i Afghanistan? Vad 
är det vi ska spara till?

Nej, låt oss sluta använda ordet ”be-
sparing”, och kalla det för vad det är: 
nedskärning - för att inte säga stöld. 
Likaså, ska vi sluta benämna patienter 
som ”kunder”. Att söka vård är inte 
som att köpa en TV. Man är i en utsatt 
situation och behöver hjälp. Man är 
inte i behov av ”valfrihet” och ”mång-
fald” när man kommer med en ambu-
lans, utan man är i behov av ett gediget 
och tryggt sjukvårdssystem som kan ta 
hand om en snabbt och med god kom-
petens. Vi i den offentliga sjukvården 
är inga försäljare - och vi har inget in-
tresse av att patienter ”konsumerar” 
mer vård. Vi vill inte vara ”effektiva”, 
om det innebär att vi skickar hem pa-
tienter för tidigt. Om det innebär att 
vi har ett så pressat schema, att vi inte 
kan ta 10 minuter extra, för att trösta 
en gråtande patient, eller att gå igenom 
läkemedelslistan en extra gång med 
den 80-åriga damen på sal 4, eller ta 
emot ett telefonsamtal från en orolig 
anhörig. Det måste finnas marginal för 
mänsklighet och empati i vårt arbete. 
Låt oss ta tillbaka debatten, på våra 
villkor.

Jag vill avslutningsvis vända mig till 
kollegorna inom vård och omsorg: vi 
har varit tysta för länge. Det är dags 
för oss att höja rösten, och ta tillbaka 
kontrollen över sjukvården. Sjukvår-
den tillhör oss som arbetar i den, lik-
som den tillhör det svenska folket. 
Sjukvårdens kris kommer inte att lösas 
av politikerna. Det enda sättet en var-
aktig förändring i systemet kan komma 
till, är att vi alla tar vårt ansvar och 
börjar organisera oss och börjar pro-
testera - på arbetsplatser, i lunchrum-
men, överallt måste vi diskutera vil-
ket slags samhälle vi vill ha. Vi måste 
vända på dagordningen. Istället för att 
ekonomerna sitter på sina höga hästar, 
och skickar oss en budget som vi ska 
anpassa oss efter, måste vi gå ihop med 
folket och kräva ökade anslag och mer 
personal - då finns det ingen ekonom 
och ingen politiker i världen som kan 
gå emot oss. Redan idag kan vi ta de 
första stegen mot ett mer solidariskt, 
och ett mer civiliserat Sverige. Tack för 
att ni lyssnade.

WWW.KommUniSt.Se 
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Sverigedemokraterna visar sitt sanna ansikte

”Blatte-lover”, ”babbe”, ”fitta”. Så låter 
riksdagsmannen och SD-toppolitikern 
Erik Almqvist. Det avslöjade Expressen 
den 14 november. Han har kallat perso-
ner bland annat för ”blatte-lovers” och 
”hora” alltså.

Det är inte första gången Erik Almqvist 
är i blåsväder. Enligt Sveriges Radios 
program Kaliber sjöng han 2009 med 
i Vit makt -musik tillsammans med an-
dra SD-höjdare. (Sverigedemokrater-
nas partiledare Jimmie Åkesson sjöng 
med i en snapsvisa om mordet på Olof 
Palme.)

Detta är inget förvånande. Sedan va-
let 2010 har rasistskandaler stundom 
avslöjats i partiet, partiföreträdare har 
lämnat SD för att istället ansluta sig till 
Svenskarnas parti (tidigare Nationalso-
cialistisk front) etc.

Avslöjandet den 14 november visar 
återigen att Sveriges Kommunistiska 
Parti har rätt i sin analys. Sverigedemo-
kraterna är ett rasistiskt parti, sprunget 
ur en fascistisk rörelse, som måste be-
kämpas överallt, på arbetsplatserna, i 
fikarummen och överallt i vår vardag.

SKP menar i sitt program för landets 
invandrar- och flyktingpolitik att man 
måste sätta flyktingpolitiken i sitt rätta 
sammanhang:

”miljontals människor i hela 
världen befinner sig på flykt 
undan svält och nöd, mil-
jökatastrofer, krig, under-
utveckling och förföljelse. 

bakom flyktingström-
marna ligger omätliga 
mänskliga tragedier 
och lidande för dem 
som känner sig tvung-
na att lämna sina 
hem och anhöriga. 
Samtidigt innebär 
denna folkvandring 
stora sociala, poli-
tiska och ekonomiska 
spänningar och på-
frestningar för flyk-
tingarnas mottagar-
länder. invandrar- och 
flyktingpolitiken kan 
enligt vår uppfattning 

inte skiljas från den antimo-
nopolistiska och antiimperia-
listiska kampen i övrigt…
Problemen med denna folk-
vandring kan i grunden 
endast lösas genom kamp 
för en ny, rättvis ekonomisk 
världsordning, likaberättigad 
och demokratisk utveck-
ling för u-länderna och bred 
antiimperialistisk solidari-
tet. Så länge kapitalistiska 
marknadskrafter styr den 
internationella utvecklingen 
måste vi också räkna med 
flyktingströmmar som ökar 
i takt med att klyftan växer 
mellan fattiga och rika länder. 
flyktingpolitiken måste där-
för sättas i samband med vårt 
lands bistånds- och utrikespo-
litik. vår utgångspunkt är att 
varje människa vill leva och 
kunna utvecklas i sina hem-
trakter. för att inte folken ska 
tvingas på flykt måste alla 
ansträngningar vidtas, både 
ekonomiskt och politiskt.
 Kris och sociala nedskärning-

ar bildar också i Sverige i allt 
större utsträckning grogrund 
för invandrarfientlighet och 
rasism. Högerextremistiska 
kretsar utnyttjar situationen 
för att avleda missnöjet från 
de ekonomiskt och politiskt 
ansvariga för problemen och 
söker istället stämpla flyk-
tingarna och asylsökande 
som syndabockar. vi kräver 
att rasistiska, nyfascistiska 
och högerextremistiska or-
ganisationer förbjuds och att 
alla tänkbara åtgärder vidtas 
för att förhindra en eskale-
ring av våld och hat mot den 
svagaste länken i samhäl-
let. rasistisk och nyfascistisk 
verksamhet har ingenting att 
göra med demokrati – det 
är ett hot mot demokratin. 
Utgångspunkten för den 
samhälleliga synen måste 
vara att alla invånare i landet 
oberoende av etnicitet, religi-
on eller nationell bakgrund är 
jämlika, har samma rättighe-
ter och samma skyldigheter…
det svenska samhället är 
politiskt och socialt inte 
homogent. På samma sätt 
som klassklyftor och enskilda 
intressen skiljer synen på 
andra samhällsfrågor, så är 
också uppfattningar delade 
angående flykting- och in-
vandrarpolitiken. vår syn 
måste styras av de arbetan-
des intressen och därmed av 
gemenskap och solidaritet.”

fredrik Jönsson

Ett gammalt klistermärke från Sverigedemokraterna.
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Stoppa Israels nya massaker i Gaza:
Bojkotta Israel nu!
Den 8 november utförde Israel en at-
tack mot civila på den ockuperade och 
belägrade Gazaremsan, och sköt den 
13-årige Ahmad Abu Daqqa när han 
spelade fotboll med vänner. Till den 

14 november hade Israel intensifierat 
attackerna på Gaza och påbörjat en 
planerad intensiv aggression som när 
detta skrivs har dödat åtminstone 15 
palestinier, bland dem 6 barn, och ska-
dat över 150 personer, till allra största 
delen civila.

Trots att vinklade västliga media 
rapporterar det motsatta är det klart 
att Israel har satt igång och trappat 
upp detta nya angrepp inför det kom-
mande parlamentsvalet, vilket stryker 
under den israeliska formeln att vinna 
röster på döda palestinska kroppar.

Det är värt att notera att den stora 
majoriteten av Gazaborna är flyktingar 
som etniskt har rensats ut av sionistisk 
militia och senare av staten Israel un-
der Nakba 1948, och därefter förvä-
grats den av FN sanktionerade rätten 

att återvända till sin hemtrakt.
Denna krigförande aggression är den 

mest mördande och inhumana isra-
eliska attacken på det palestinska fol-
ket sedan Gazamassakern 2008-2009, 

vilken dödade 
mer än 1 400 
och skadade 
mer än 5 000 
palestinier, mer-
parten civila. 
USA och Europa 
har hittills varit 
framgångsrika 
i att förhindra 
palest iniernas 
krav på interna-
tionella rättsliga 
åtgärder mot Is-
raels brott mot 
mänskligheten, 
som skedde un-
der massakern 
och som doku-
menterats av 
såväl FN:s Fact 
Finding Mission 
som av en grupp 
av internationel-
la juridiska ex-
perter anlitade 
av Arabförbun-
det. Brådskande 
åtgärder måste 
vidtas för att 
hindra Israel att 
handla med så-
dan strafflöshet 
en gång till.

De 1,6 miljoner palestinierna på Ga-
zaremsan har fått utstå israelisk straff-
frihet och ohyggligt våld inklusive bli-
vit utsatta för en medeltida belägring, 
avsiktlig begränsning av födoämnestill-
gången samt upprepade handlingar av 
israelisk statsterrorism. Det är en plikt 
för alla anhängare av internationell 
rätt och universella mänskliga rättighe-
ter att hålla Israel ansvarigt genom ef-
fektiva åtgärder som t.ex. sådana som 
den globala Palestinaledda bojkottrö-
relsen (BDS) begär.

Den palestinska nationella bojkott-
kommittén (BNC), som är den bredas-
te koalitionen i det palestinska civila 
samhället, omfattar alla de viktigaste 
politiska partierna, fackföreningar, so-
ciala rörelser och nätverk uppmanar:

• Medvetna människor runt om 

i världen att intensifiera bojkottkam-
panjen för att hålla Israel ansvarigt, 
och sätta press på sina regeringar att 
omedelbart avbryta vapenhandeln med 
Israel, genomföra handelssanktioner, 
och ställa inför rätta all israeliska of-
ficiella och militär personal som på alla 
nivåer i samhället har tagit del i Israels 
brott mot palestinierna på Gazarem-
san. 

• Det civila samhället, inklusive 
fackföreningar, universitet, student-
grupper och NGO:s att bojkotta isra-
eliska varor, avinvestera från alla israe-
liska och internationella företag som är 
medskyldiga till Israels apartheid, och 
begära av regeringarna att genomföra 
militära embargon och handelssanktio-
ner mot Israel. 

• Regeringar, särskilt arabiska 
och vänskapligt sinnade regeringar, att 
respektera sina legala skyldigheter att 
skydda Palestiniernas rätt till liv och 
självbestämmande och att införa sank-
tioner mot Israel för att omedelbart 
upphöra med sitt angrepp, och avbryta 
den olagliga belägringen av Gazarem-
san och dess kolonialistiska och apar-
theidpolitik, som förtrycker det pales-
tinska folket. 

Som denna nya attack på folket i 
Gaza visar kommer Israel att fortsätta 
sin strafflösa aggression och statster-
rorism om Israel inte tvingas att betala 
att högt pris för sina brott mot de pa-
lestinska, libanesiska och arabiska fol-
ken. De senaste sju åren av den globala 
bojkottrörelsen och den långa historis-
ka kampen mot apartheid i Sydafrika 
har visat att för det civila samhället 
och samvetsgranna människor världen 
runt är den mest effektiva uthålliga och 
moraliskt konsistenta formen av soli-
daritet mot förtryck att använda sig av 
bojkott, avinvestering och sanktioner 
mot förtryckaren och alla de institutio-
ner som agerar i samtycke för att upp-
rätthålla och rättfärdiga förtrycket.

Det är hög tid för bojkott, avinves-
tering och sanktioner mot Israel. Detta 
är den tydligaste vägen mot frihet, rätt-
visa och jämlikhet för palestinierna och 
hela regionen.

Palestinska nationella bojkottkom-
mittén (bnC) 15 november 2012

Uttalandet är översatt av Aktions-
gruppen för bojkott av israel på 

KtH
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Fackföreningarna är under press i hela EU
Chefen för den europeiska centralban-
ken, Draghi är klar till att köpa statso-
bligationer i de krisdrabbade länderna. 
Stödköpen kallas i finanskretsar för 
Draghis bazooka.

Det är ett frontalangrepp, som cen-
tralbanken tillsammans med EU och 
IMF (Trojkan), har satt in mot fack-
föreningsrörelsen och befolkningen i de 
länder som mottar lån. Det framgår av 
en rapport från fackföreningsrörelsens 
forskningscenter i Bryssel, ETUI.

Trojkan försöker med sina krav till 
de skuldrabbade länderna att omöjlig-
göra för fackföreningarna att försvara 
lön och arbetsvillkor. Planerna på att 
stödja köp av statsobligationer kom-
mer att följas av samma krav som de 
tre nu aktuella låntagarländer måste 
leva upp till, enligt centralbanken.

Tendensen är den samma i hela EU, 
där de ”nödvändiga reformerna” pekar 
i riktningen mot sänkta lönenivåer och 
nedskärningar i socialförsäkringssyste-
men.

Reformerna har lett till ökad ojäm-
likhet och större otrygghet i de flesta 
länderna, sammanfattar ETUI i rap-
porten.

Rapporten sammanfattar de refor-
mer som trojkan har krävt skall ge-
nomföras för att ge nödlån, som de 
hårdast drabbade EU-länderna har fått 
för att betala räntor och avbetalningar 
på deras nuvarande statsskuld.

Utöver de krav som regeringarna i 
Grekland, Irland och Portugal accep-
terat i avtalen med trojkan, fortsätter 
pressen. Nyligen har det framkommit 
att trojkan har infört sexdagars vecka i 
alla sektorer i Grekland. Detta trots att 

grekerna redan arbetar 20 procent mer 
än i euroområdet i genomsnitt.

Rapporten gör det klart att alla ti-
digare överenskommelser mellan fack 
och arbetsköpare undermineras.

Trojkans avtal med Grekland ledde 
till en rad lagändringar som riktas mot 
fackföreningarnas rätt att säkerställa 
kollektivavtal. Redan under 2010 öpp-
nade för företag att ingå lokala avtal 
som stod över de centrala avtalen som 
annars skulle gälla.

Lagen skärptes förra året, nu kan ett 
företag där facket inte är representerat 
ingå ett avtal som är bindande för alla 
anställda om fem anställda är med på 
det. Detta gäller även för företag med 
mer än 40 anställda. Det lokala avtalet 
står alltid över ett rikstäckande kollek-
tivavtal.

Rapporten visar också att man har 
inskränkt den grekiska arbetsrätten.

Arbetsrätten kan nu bara ta ställ-
ning till minimilöner, om det finns en 
konflikt. Alla andra frågor som avtal, 
bonusar, avgångsvederlag, uppsägning 
etc. faller nu utanför det arbetsrätten 
kan avgöra. Det är endast den direkta 
konflikten som kan avgöra frågor utö-
ver minimilönen. (Gränsen är likvärdig 
med kraven i utstationeringsdirektivet 
gällande ersättning till arbetstagare 
som arbetar i andra EU-länder).

I juni 2011 införde Grekland ett spe-
ciellt ungdomsavtal som ger företagen 
rätt att anställa personer upp till 25 år 
på ett avtal där lönerna är 80 procent 
av minimilönen. Detta kräver dock att 
de inte har sparkat människor under de 
tre föregående månaderna.

Grekiska fackföreningar har, för-

utom att brottas med strejker och de-
monstrationer, även klagat till FN:s 
arbetsorganisation ILO och Europe-
iska rådet över angrepp på fackliga rät-
tigheter, som de anser strider mot flera 
internationella konventioner.

Europeiska fackliga samorganisatio-
nen har också påpekat att tillslaget mot 
fackföreningsrörelsen i Grekland stri-
der mot EU: s sociala stadgar.

Europeiska kommissionen stöder de 
”nödvändiga reformer” som kommer 
att skapa större flexibilitet på arbets-
marknaden, noterar rapporten från 
ETUI.

Var det någon som krävde ett socialt 
protokoll?

Även Portugal kan se fram emot re-
former som de i Grekland som öppnar 
upp lokala avtal för att ersätta kollek-
tivavtalet. Konkreta lagförslag väntas 
senare i år.

EFS slår nu larm om situationen i 
Portugal. EFS föreslår trojkan till en 
radikal omläggning av den valda kur-
sen. Arbetslösheten i Portugal är 16 
procent och recensionen är tre procent 
utan utsikter till förbättring nästa år.

Nedskärningarna skall stoppas, de 
har kastat miljontals européer ut i fat-
tigdomen och hindrade alla möjligheter 
för en återhämtning, säger EFS gene-
ralsekreterare Bernadette Ségol.

Rapporten visar tydligt att fackför-
eningsrörelsen här hemma kan och 
skall mobiliseras för att ta ett kraftfullt 
avstånd från EU med alla tänkbara 
medel.

emil olsen vesthimmerland
Kommunistiskt Parti i danmark
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Kubas utrikesminister i FN: 
President Obama har möjligheten att inleda en ny Kubapolitik
Anförande av Kubas utrikesminister, Bru-
no Rodriguez Parrilla, i FN:s Generalför-
samling, punkt 41: ”Nödvändigheten att 
få slut på USA:s ekonomiska, finansiella 
och handelsblockad mot Kuba”. New 
York, 13 november 2012.

Herr ordförande:
Jag vill upprepa det kubanska fol-

kets och regeringens djupa deltagande 
Förenta Staternas regering och folk, 
staden New York, de människor som 
påverkas direkt och särskilt offrens 
familjer för den förlust av liv och den 
stora skada som orkanen ”Sandy” or-
sakat.  

Vårt deltagande går också till reger-
ingarna och folken i Bahamas, Haiti, 
Jamaica, Dominikanska republiken 
och Kanada som också drabbats, lik-
som i Guatemala och Mexiko som 
drabbats av jordbävning. 

Herr ordförande:
Den 6 april 1960, nedtecknade stats-

sekreterare, Lester D. Mallory den 
mest koncisa, exakta och varaktiga 
definitionen av syftet med blockaden 
mot Kuba och jag citerar: ”framkalla 
besvikelse och missmod på grund av 
ekonomiskt missnöje och svårigheter 
[...] försvaga det ekonomin genom att 
förvägra Kuba pengar och förnöden-
heter och minska nominella och reala 
löner, framkalla hunger, förtvivlan och 
störta regeringen.”

Hittills har detta varit denna vision 
som präglat 11 på varandra följande 
regeringars omänskliga, misslyckade 
och anakronistiska politik under vil-
ken 76% av kubanerna fötts. Vårt land 
har aldrig varit i krig eller har deltagit i 
fientligheter mot USA. Aldrig någonsin 
har det tillåtit att terrorhandlingar mot 
USA:s folk organiserats.

Under 2008 elektrifierade Obama 
som presidentkandidat US-amerikaner-
na med sin energi, sin bakgrund och 
sina ord ”Yes we can”. Tre månader 
senare, som president, talade han om 
”en ny början med Kuba”, och sade: 
”Jag tror att vi leda in förhållandet 
mellan USA och Kuba i en ny riktning 
och inleda ett nytt kapitel av närmande 
som kommer att fortsätta under mitt 
mandat.”

Trots detta har verkligheten de se-
naste fyra åren präglats av ihållande 
skärpning av den ekonomiska, finan-
siella och handelsblockaden, i synner-
het dess extraterritoriella dimension, 

fastän denna församling med konse-
kvent och överväldigande flertal 20 år i 
rad har antagit resolutioner som kräver 
ett slut på denna politik.

Det ligger inte i USA:s nationella 
intresse att upprätthålla denna poli-
tik. Tvärtom, den skadar medborgar-
nas och företagens intressen, särskilt 
i tider av ekonomisk kris och hög ar-
betslöshet. Och enligt alla opinions-
undersökningar, kräver de en politisk 
förändring. Varför begränsa US-ame-
rikanernas grundlagsenliga, medbor-
gerliga rättigheter och frihet att resa 
genom att förbjuda dem att besöka 
Kubaön, när de kan resa till vilket an-
nan plats i världen, även där deras land 
befinner sig i krig?

Varför avstå från en ny marknad på 
11 miljoner människor? Varför fort-
sätta att slösa hundratals miljoner dol-
lar av de skatter medborgarna betalar i 
den fruktlösa och olagliga omstörtande 
verksamheten mot Kuba? Varför skada 
sitt förhållande till andra stater, däri-
bland de egna allierade, med extrater-
ritoriella åtgärder som strider mot in-
ternationell rätt? Varför fokusera på en 
politik mot Kuba som går tvärt emot 
den som präglar USA:s växande eko-
nomiska förbindelser med andra stater 
med avvikande politiska system?

Blockaden diskriminerar också de 
kubaner som bosatt sig här och skadar 
deras legitima intressen. Deras stora 
flertal vill ju att förbindelserna med de-
ras hemland ska normaliseras. Blocka-
den undergräver också trovärdigheten 
för USA:s utrikespolitik, den orsakar 
isolering och dubbla måttstockar till 
högt pris och har under 50 år inte vi-
sat sig effektivt kunna uppnå sitt syfte 
utan innebär ett oöverstigligt hinder i 
USA:s alltmer olustiga relation till La-
tinamerika och Karibien. Genom att 
häva den skulle USA:s regering förhin-
dra ytterligare misskreditering av sina 
humanitära insatser och skulle upp-
höra att vara en ihållande kränkare av 
kubanernas mänskliga rättigheter.

USA skulle kunna avstå från att pla-
cera vårt land på de lögnaktiga listor 
som utpekar stater som stöder terro-
rism, enbart för att kunna motivera 
skärpta åtgärder mot finansiella trans-
aktioner, som så hårt undergräver ef-
fektivitet och trovärdighet i den inter-
nationellt konfrontationen mot detta 
fruktansvärda gissel.

Det finns inget legitimt eller mora-

liskt skäl att hålla fast vid denna block-
ad som är förankrad i det kalla kriget. 
Det är bara vapen för ett litet fåtal som 
för var dags om går blir allt klenare, 
isolerade, våldsammare och arroganta 
och som använder det för röstfiske. De 
struntar i flertalets krav och vill inte 
erkänna kubanernas orubbliga beslut-
samhet att bestämma över sitt eget öde.

Herr ordförande:
En mindre högröstad och hotfull re-

torik och vissa åtgärder för att till en 
del mjuka upp resebestämmelserna in-
vånare av kubanskt ursprung, och an-
dra åtgärder av akademisk, vetenskap-
lig och kulturell natur, kan inte dölja 
att blockaden skärpts under de senaste 
fyra åren.

Generalsekreterarens rapport från, 
som ett betydande antal delegationer 
och här närvarande organ har bidragit 
till, ger en omfattande dokumentation 
av de de många och varierande skador 
som tillfogats inte bara mitt land, utan 
också många av de regeringar som 
finns företrädda här.

I november 2011, straffade finans-
ministeriet en filial i New York till den 
tyska Commerzbank, med böter på 
175 500 $ för att arbetar som konsult 
åt en kubansk medborgare och som ga-
rant för betalning till ett kanadensiskt 
företag.

I juni 2012 förelade justitiedeparte-
mentet en holländsk bank ING att be-
tala böter på 619 miljoner dollar för 
påstådda brott mot sanktionspolitiken 
mot Kuba och andra länder. Detta är 
historiens högsta bötesbelopp påfört en 
utländsk bank.

Med hänvisning till denna ovanliga 
företeelse, sade Adam Szubin, chef 
för finansdepartementets Office of Fo-
reign Assets Control (OFAC) i hotfull 
ton, och jag citerar: ”Våra lagstyrda 
sanktioner avspeglar våra grundläg-
gande nationella säkerhetsintressen 
och utrikespolitik, och OFAC tillämpar 
dem fult ut. Detta historiska bötesbe-
lopp bör tjäna som tydlig varning till 
alla som planerar att dra fördel av att 
kringgå de förbud USA utfärdat.”

Under president Obamas tid har bö-
ter utdömts för brott mot sanktionspo-
litiken uppgående till 2 miljarder och 
259 732 dollar, vilken är dubbelt så 
mycket som under George W. Bush’ två 
mandatperioder.

Blockadens tillämpning har gått över 
alla tänkbara gränser. I december 2011 
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fick Hilton Hotel i Trinidad och Toba-
go, statligt ägt och med driftsavtal med 
hotellkedjan, stränga order från OFAC 
att inte upplåta lokaler åt Caricoms 
fjärde toppmöte mellan medlemslän-
dernas och Kubas stats-och regerings-
chefer. Det blev en riktig skandal och 
uttryck för respektlöshet för alla kari-
biska nationer och världssamfundet.

I juli 2012 fick två direktörer för 
resebyrån Carlson Wagonlit Travels 
(CWT) franska filial sparken för att ha 
sålt paketresor till Kuba. Företaget ris-
kerar att bötesstraff på $ 38 000 dollar 
för varje såld resa.

Den 10 maj 2012, mindre än ett år 
efter att första och mycket begränsade 
tillstånden beviljats USA-medborgare 
för resor ”för utbildningsändamål och 
mellanfolkliga möten” förbjöd finans-
ministeriet besök på platser för re-
kreation, betalning av turistrelaterade 
tjänster och utfärdade nya strängare 
bestämmelser för att säkerställa att 
resvägar och program överensstämmer 
med USA:s Kuba-politik. Samtidigt 
meddelades att överträdelser att kom-
mer att bestraffas med böter på $ 65 
000 och förlorade tillstånd.

Herr ordförande:
De skador människor drabbas av 

på grund av blockaden är oerhörda 
och kan inte beräknas. Den orsakar 
lidande, umbäranden, svårigheter som 
drabbar varje familj, varje barn, varje 
kvinna och man, varje person med 
funktionsnedsättning, varje gammal 
och sjuk.

Barnhjärtavdelningen på sjukhuset 
”William Soler” har inte tillgång till lä-
kemedlet Levosimendan som används 
för att behandla små barns hjärtpro-
blem och blodcirkulation. De finns inte 
att tillgå eftersom det tillverkas av Ab-
bott Laboratories.

På detta sjukhus avdelning för kar-
diovaskulär kirurgi behandlas årligen 
mellan hundra och hundratio barn 
under ett år som i mer än 90 procent 
av fallen kräver intravenös näring för 
bättre kunna klara av en operation. 
Vår nation får inte tillgång till närings-
tillskott för parenteral användning som 
tillverkas här, och som erkänns tillhö-
ra bland de mest effektiva och högsta 
kvalitet.

Omöjligheten att få tag i vävnads-
ark för hudtillväxt (dermoexpansorer 
) - de används för att förbereda hud-
transplantationer - och tvånget att 
söka dem på mer avlägsna marknader 
till ökad kostnad, komplicerar och för-
länger vård av barn som lider djupa 
brännskador, och de leder till längre 
vård och sjukhusvistelse.

Institutet för kardiologi och kardio-

vaskulär kirurgi har inte tillgång till 
utrustning för  icke fluoroskopisk tre-
dimensionell anatomisk kartläggning 
för att undersöka hjärtats arytmipunk-
ter, efter att USA-företaget Saint Jude 
dragit sig undan. Detta för de omöjligt 
att genomföra behandlingar med kate-
terisering för att behandla komplexa 
arytmier. Som ett resultat blir vi tvung-
na att skicka dessa patienter till tredje 
land för behandling.

Natten till den 6 november berättade 
president Obama om flickan Erin Ca-
therine Potter, 8 år, som lider av leuke-
mi, bosatt i Mentor, Ohio. Den 28 ok-
tober 2009 förklarade vi i denna sal att 
kubanska barn som lider av lymfatisk 
leukemi och stöter bor vanliga medi-
ciner, inte kan inte behandlas med lä-
kemedlet ”Elspar”, skapat för fall med 
intolerans. Försäljning till Kuba är för-
bjuden för läkemedelsbolaget Merck 
& Co. De kubanska barnen förtjänar 
också medkänsla och bot.

Den 25 oktober 2011 fördömde vi 
i denna sal, att våra ögonläkare inte 
kan använda termisk transpupillär be-
handling (Terapia Térmica Transpupi-
lar) för att bota näthinnecancer (reti-
noblastom) så att barn kan behålla det 
drabbade ögat. Sedan dess har 15 barn 
som Lianna Aguilera Fair, ett år gam-
mal, Maria Sanchez Rosales och Ro-
chely Mendoza  Rabelo, två år, Erika 
Villavicencio Rodriguez, Fidel Valdes 
Marquez, Giovanna Álvarez Torrens 
och Magdiel Leyva Suárez, tre år, drab-
bats av denna förlust eftersom USA:s 
regering förbjuder oss att köpa nöd-
vändig medicinsk utrustning från USA-
företaget Iris Medical Instruments.

På grund av sitt uppgivna syfte och 
direkta effekter, kvalificerar sig blocka-
den mot Kuba för beteckningen folk-
mord, i enlighet med punkterna b och 
c k artikel 2 i Genèvekonventionen av 
1948om förebyggande och bestraffning 
av brottet folkmord. Det är ett massivt, 
uppenbart och systematiskt brott mot 
ett helt folks mänskliga rättigheter.

Vi motsätter oss absolut ensidiga 
tvångsåtgärder och ekonomiska sank-
tioner som skadar människor. Som 
revolutionens historiska ledare, Fidel 
Castro Ruz, sa från denna talarstol: 
”vi vill ha en värld utan herravälden, 
utan kärnvapen, utan utländska in-
trång, utan rasism, utan nationellt eller 
religiöst hat, utan kränkningar av nå-
got lands suveränitet, med respekt för 
folken oberoende och fria självbestäm-
mande, utan universella modeller som 
inte på något sätt beaktar mänsklighe-
tens alla inslag av traditioner och kul-
turer, utan grymma blockader som dö-
dar män, kvinnor och barn, unga och 

gamla, som tysta atombomber”.
Herr ordförande:
Som framgår av generalsekreterarens 

rapport uppgår den ekonomiska skada 
som ackumulerats under mer än 50 år, 
fram till 2011, till 1 660 miljarder dol-
lar, mer än en miljon miljoner, rigoröst 
och återhållsamt beräknat på grundval 
av dollarns värde i guld.

Varje tänkande människa kan före-
ställa sig vilken levnadsstandard och 
utveckling vi kunde ha uppnått om vi 
haft tillgång till dessa summor.

Blockaden är en av de främsta orsa-
kerna till vårt lands ekonomiska pro-
blemen och det viktigaste hindret för 
dess ekonomiska och sociala utveck-
ling.

Den strider mot internationell rätt, 
strider mot ändamål och principer-
na i Förenta nationernas stadga och 
kränker en suverän stats rätt till fred, 
utveckling och säkerhet. Det är en ag-
gressionshandling och ett ständigt hot 
mot ett lands stabiliteten. Det är också 
genom sin extraterritoriella karaktär 
en grov kränkning av internationella 
handelsregler, fri sjöfart och staternas 
suveräna rättigheter.

Eftersom blockaden är en ensidig po-
litik måste den också upphöra ensidigt.

Herr ordförande:
USA:s folk, för vilket Kuba hyser 

känslor av vänskap och respekt, har 
just valt om president Barack Obama. 
Under kampanjen, upprepade han dus-
sintals gånger att han förblir ”presi-
dent för förändring” och ska ”fortsätta 
framåt”.

President Obama har möjlighet att 
inleda en ny politik gentemot Kuba, 
som skiljer sig från den hans tio fö-
regångare bedrivit i över ett halvt år-
hundrade.

Visst kommer det att bli svårt och 
kommer att möta tuffa hinder, men 
USA:s president har de grundlagsenliga 
befogenheter som skulle tillåta honom 
att lyssna på den allmänna opinionen 
och genom sina beslut skapa den dyna-
mik som behövs utan att gå via kon-
gressen. Det råder ingen tvekan om att 
detta skulle vara en historisk insats.

Det skulle vara en allvarlig felbe-
dömning och göra det allt svårare för 
framtiden, om han skulle välja att 
hoppas på en ny generation kubanska 
ledare eller på att vår ekonomi skulle 
kollaps, vilket inte kommer att ske. Ett 
sådant val skulle bara skriva in honom 
i historien som den elfte som upprepar 
samma misstag.

Jag upprepar, på uppdrag av presi-
dent Raul Castro Ruz, kubanska reger-
ingens fast vilja att göra framsteg på 
vägen till en normalisering av förbin-
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delserna med Förenta staterna, genom 
en respektfull dialog utan förhandsvill-
kor, på ömsesidig och jämlik grund, 
utan att inkräkta på vårt oberoende 
och suveränitet.

Jag lägger idag, än en gång, fram till 
USA:s regering ett förslag till dagord-
ning för bilaterala samtal som syftar till 
framsteg på väg mot en normalisering 
av förbindelserna, och innefattar som 
kärnfrågor, att den ekonomiska, finan-
siella och handelsblockaden hävs, att 
Kuba tas bort från den godtyckliga och 
orättfärdiga listan terroristländer lista, 
att lagen om ”kubansk anpassning” 
Adjustment Act  hävs liksom ”våt fot, 
torr fot” – politiken samt ersättning för 
ekonomiska och mänskliga skador; att 
det landområde som ockuperas av ma-
rinbasen i Guantánamo återlämnas och 
att radio- och TV- aggressionen upp-
hör, liksom finansieringen av den in-
hemska undergrävande verksamheten. 

Ett avgörande inslag i denna dagord-
ning är frigivningen av de fem kuban-

ska antiterroristkämpar som orättvist 
och grymt hålls fängslade i detta land. 
En handling av rättvisa eller åtmins-
tone en humanitär lösning skulle väcka 
mitt folks tacksamhet och vår regerings 
gensvar.

På samma sätt erbjuder jag nu USA:s 
regering att förhandla fram avtal om 
samarbete inom områden av stort ge-
mensamt intresse, till exempel kampen 
mot narkotikahandel, mot terrorism, 
mot människohandel och för en full-
ständig normalisering av in- och ut-
vandring samt för förebyggande och 
begränsning av naturkatastrofer och 
skyddet av miljön och de gemensamma 
haven. Vi föreslår också att återuppta 
samtalen, ensidigt avbrutna av motpar-
ten, om migrationsfrågor och återstäl-
lande av postförbindelser.

Excellenser:
Delegater:
I vilket fall kommer vårt folk att till 

varje pris försvara sina landvinningar, 

framhärda i sina ideal, återhämta sig 
från naturkatastrofer som de som de 
senaste dagarna drabbat Santiago de 
Cuba och de östra och centrala länen, 
och beslutsamt fortsätta uppdatering-
en och utvecklingen av vår socialism 
”med alla och till gagn för alla.”

På uppdrag av detta hjältemodiga 
folk, dess barn, kvinnor, åldringar, ber 
ja de regeringar som står upp för prin-
ciperna i Förenta nationernas stadga 
och internationell rätt, reglerna för 
det multilaterala handelssystemet, för 
frihandel och fri sjöfart, och avvisar 
extraterritoriell tillämpning av natio-
nell lagstiftning, att än en gång rösta 
för förslaget till resolution i dokument 
A/67/L.2 med rubriken ”Nödvändig-
heten av att häva USA:s ekonomiska, 
finansiella och handelsblockad mot 
Kuba ”.

Tack så mycket.

inofficiell översättning
eva björklund

Filippinernas Kommunistiska Parti firade sin 82:e årsdag
Filippinernas Kommunistiska Parti fira-
de den 7 november både sin 82:e årsdag 
seden det offentliga grundandet och 
den 95:e årsdagen av den stora socia-
listiska Oktoberrevolutionen. Firandet 
ägde rum i den filippinska orten Santa 
Maria, belägen i Bulacanprovinsen. De 
400 delegater som närvarade välkom-
nades av kamrat Juanito Pascual, leda-
mot av politbyrån från värdprovinsen. 
Ett flertal ledare från diverse massor-
ganisationer saluterade partiets årsdag 
och hyllade dess ledande roll i kampen 
för de arbetande massornas olika sek-
torer och dess förbättrade sociala vill-
kor.

 Partiets generalsekreterare Anto-
nio Paris höll ett tal där han beskrev 
den socialistiska Oktoberrevolutionen 
som den moderna epokens mest bety-
delsefulla händelse. Han förtydligade 
också att den banade väg för en era 
av vetenskaplig socialism där makten 
omfördelades från staten till det arbe-

tande folket.Tack vare influenser från 
Oktoberrevolutionen organiserades Fi-
lippinernas Kommunistiska Parti 1930 
av radikala fackförbundsledare och 
bondeförbund som hade varit aktiva 
på Filippinerna sedan 1920- talet. Par-
tiet grundades officiellt den 26 augusti 
1930.

Partiets målsättningar som prokla-
merades på årsdagen inkluderade ett 
omstörtande av den amerikanska ko-
loniala kontrollen över Filippinerna, en 
konsolidering av arbetarnas och bön-
dernas enighet, ett definitivt slut på ex-
ploateringen av de arbetande massorna 
i landet samt värnandet om deras rät-
tigheter. Till sist visade partiet sin inter-
nationella solidaritet med alla de revo-
lutionära krafter som strävar efter att 
störta det kapitalistiska systemet och 
påbörja byggandet av socialism i enlig-
het med den modell som tillämpades av 
den unga sovjetstaten och som växte 
fram till följd av Oktoberrevolutionen. 

Sovjetunionen utvecklades snabbt till 
en mäktig stat och blev den främsta 
kraften till att bekämpa fascismen un-
der andra världskriget.

Antonio Paris hyllade också partiets 
ihärdiga principfasthet och målsätt-
ningar under dess mångåriga existens. 
Även idag spelar partiet en relevant 
roll, inte minst i kampen som man för 
mot de amerikanska truppernas när-
varo i landet. Men också för nationell 
suveränitet, demokratiska rättigheter, 
sociala tjänster, jordbruksreformer och 
rimliga bostadspriser. 

Slutligen berömde han de fortsatta 
uppoffringarna av alla partimedlem-
mar och deras familjer. Dessa är anled-
ningen till att partiet kan fortsätta sin 
ledande roll i kampen mot imperialis-
men, för fred, frihet och den nationella 
och demokratiska vägen mot socialism.

Charlie Paulsson
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kampfonden 

OPInIOn

Vi firade Oktoberrevolutionens 
95-årsdag
Det hände i Stockholm fredagen den 9 
november och de som samarbetade var 
partiets stockholmsdistrikt, kamraterna 
från Greklands, Chiles, Bolivias och 
Perus kommunistiska partier i Sverige 
samt Irans Tudehparti och latinameri-
kanätverket Resocal. Mötet gästades en 
stund av Kubas ambassadör som höll 
ett anförande. Kjell Bygdén läste upp 
en resolution om Oktoberrevolutionens 
betydelse som är författad av Ryska Fe-
derationens Kommunistiska Parti och är 
även undertecknad av SKP. Delar av re-
solutionen återgavs på Dagens Nyheters 
nätupplaga tre dagar senare- men själv-

klart med den ironi som draken tror sig 
behöva ösa över kommunister.

Korta hälsningar från SKP, KKE, Re-
socal och Tudehpartiet speglade den 
högaktning som partier över hela värl-
den ägnar arbetarklassens första re-
volution som lever vidare. Chilenska 
musikgruppen Quimantu underhöll 
tillsammans med gruppen Wayra. Solis-
ter var Eduardo Vilches från Chile och 
Alex Choque från Bolivia. Alex överras-
kade med ett potpurri av kända ryska 
melodier på sina indianflöjter. Cecilia 
Delcarmen Rojas Castro deklamerade 
Pablo Nerudas poem ” Kärlek till Sta-

lingrad” på spanska. Det visades 
också för första gången en kort-
film med titeln ”Dags att handla” 
som RFKP hade överlämnad till 
SKP under nordkalottkonferen-
sen i Pajala 2011. Filmen berättar 
både om sovjetstatens nedmon-
tering efter 1991 och om kom-
munisternas beslutsamhet att inte 
abdikera, att rädda arbetsplatser, 
skapa förtroende hos befolkning-
en och överta ansvar. Ett kort tal 
av ordförande Sjuganov ingår. 
Tack till Barbara Hagel för en 
komplett översättning från ryska 
till svenska.

ref.

Studiedagen avslutar vi med att avnjuta det traditionella julbordet, ca kl. 
19.00.

Anmäl dig till julbordet senast den 5/12 till Jan 0703 45 42 16 eller till SKP 
Malmö.

Julbordet kostar 100: - plus eventuell dricka, utöver julmust.
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Vi önskar alla
en God Jul och 

ett Gott Nytt År
i kampen för social utveckling,
demokrati, fred och socialism,
mot imperialism och EU-diktat.

Tänk på att stärka SKP även ekonomiskt,
glöm inte kampfonden!

PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080
Partistyrelsen

Sveriges Kommunistiska Parti

God Jul och Gott Nytt År
önskar

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund
Förbundsstyrelsen 
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