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Innehåll

Juholt avgick
Många socialdemokrater kände 
sig säkert lättade när Håkan Ju-
holt meddelade sin avgång; det 
kan vara hur det vill med den 
frivilliga avgången med det sä-
ger nog en del om socialdemo-
kratin när man känner sig tving-
ad till denna buskisteater för att 
göra sig av med en partiordfö-
rande som inte ”håller måttet”. 
Håkans Juholts slutord ”jag är 
född socialdemokrat och kom-
mer dö som socialdemokrat” 
är säkert balsam för många 
inbitna socialdemokrater men 
säger knappast något om den 
ideologi eller politik de vill föra. 
En av anledningarna till den 
djupa kris S påstås befinns sig 
i är att media fokuserat på Hå-
kan Juholt som person och att 
man därför inte kunnat driva 
de politiska frågor som skulle 
förändra Sverige till ett socialt 
mönstersamhälle. En förklaring 
som förvaltas av det verkstäl-
lande utskottet inom socialde-
mokratin.

Men faktum kvarstår, även 
om socialdemokraterna hittar 
en partiordförande som bor-

garnas mediemoguler skulle ha 
svårt att hitta angreppspunk-
ter på, så kommer båda sidors 
politiska ideologi och visioner 
knappast bli mycket särskil-
jande.

Socialdemokraterna kastade 
till slutligen in handsken i den 
ideologiska och politiska kam-
pen i slutet på 1980-talet när 
man fullt ut anammade den 
borgerliga ideologin och drevs 
i en politisk riktning som bru-
kar benämnas nyliberalism. 
Friskolor, privatiseringar, bola-
giseringar, avskaffande av res-
triktioner för kapitalets, pen-
sions- och skattereformer blev 
socialdemokraternas tribut till 
kapitalet och det är i den po-
litiken de kan finna svaret på 
sin kris. Tidigare uppfattades 

socialdemokraterna som refor-
mister, att de på något sätt ville 
reformera kapitalismen genom 
klassamarbete och överenskom-
melser som skulle skapa ett 
slags korporativistiskt samhälle 

där kapitalister och arbetar-
klass levde i ömsesidigt samför-
stånd.

Men kapitalet nöjer sig aldrig 
med halvmesyrer, när socialde-
mokraterna var förbrukade för 
kapitalets syften kastades de på 
sophögen för att eventuellt kun-
na lyftas fram igen om klass-
kampen skärps och kapitalet 
tvingas på reträtt. Som räddare 
av det kapitalistiska systemet är 
socialdemokratin suverän.

För att socialdemokratin 
skall överleva måste den slå in 
på kampens väg, klasskampens, 

annars kommer den att försvin-
na på historiens skräphög till-
sammans med det kapitalistiska 
systemet oavsett vilken partile-
dare den väljer.

Sveriges Kommunistiska 
Parti

Arbetsutskottet
Stockholm 2012-01-22

”Socialdemokratin måste slå in på kampens 
väg, klasskampens, annars kommer den att 
försvinna på historiens skräphög tillsammans 
med det kapitalistiska systemet oavsett vil-
ken partiledare den väljer.”

”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.

I NÄSTA NUMMER
En utförlig artikel om 
situationen i Ungern.
Tidningen kommer i 
slutet av februari.

Ta tillfället i akt och prenume-
rera på Riktpunkt om du inte 
redan gör det.

Och har Du något intressant 
att berätta gör det i Riktpunkt. 
E-postadress: riktpunkt@skp.se

2           Riktpunkt nr 1 2012



ledare

Mänskliga rättigheter och kapitalets kris
Det system som stora delar av mänsklighe-
ten tvingats leva under de senaste 500 åren 
visar med all tydlighet att dess undergång 
är nära. När kapitalets apologeter i ”hedge-
fonderna” hotar att dra Grekland inför Eu-
ropadomstolen för brott mot de mänskliga 
rättigheterna - brottet skulle bestå i att deras 
rätt till ägande skulle hotas av den skuldav-
skrivning som Grekland planerar inom en 
snar framtid- då kan inte den fullständiga 
bankrutten vara långt borta för kapitalis-
men som system. Äganderätten räknas till 
de mänskliga rättigheterna enligt den euro-
peiska regelboken, liksom rätten till ett ar-
bete för sin och sin familjs försörjning.

Men frågan torde stå ganska klar, hedge-
fonder äger i princip ingenting, deras profi-
ter skall inhämtas genom belåning, blank-
ning och olika derivatinstrument. Den 
svenska riksbanken torde ha goda kun-
skaper om detta eftersom den 1997 tillde-
lade ”Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk 
vetenskap till Alfred Nobels minne” till 
Robert C. Merton och Myron S. Scholes, 
priset tillföll dem med anledning av att de 
kommit på ”en ny metod att värdera deri-
vatinstrument”.  Att deras bolag som syss-
lade med derivator och hedgefonder några 
år senare tvingades i konkurs skall natur-
ligtvis inte kasta någon skugga över den 
Kungliga Vetenskapsakademien som utser 
ledamöterna, bestående av svenska profes-
sorer i nationalekonomi, som skall föreslå 
pristagare. Möjligen säger det något om 
alla de professorer i ekonomi som tillåts ut-
tala sig som experter i alla frågor, allt från 
barnomsorg till nyttan av privatiseringar 
och eliminering av A-kassa och sjukförsäk-
ring.

Nu vill vi inte påstå att de svenska eko-
nomiprofessorerna är sämre eller bättre än 
de som agerar på internationell basis, men 
nog borde de ha fått sig en tankeställare 
när ECB i juni 2006 gjorde ett uttalande i 
”Financial stability review”, där hedgefon-
der sades vara farligare än fågelinfluensa. 
Oron grundade sig i att hedgefondernas 
placeringsstrategier blir alltmer likriktade, 
vilket innebär att de tillsammans förstärker 
en eventuell negativ trend på ett sätt som 
skulle kunna utlösa en finansiell chock i 
klass med fågelinfluensan eller någon an-
nan pandemi. Genom fondernas relativt 
höga skuldsättningsgrad skulle bankvärl-
den också drabbas av effekterna.

Det mest förvånande torde vara att 
professorerna i ekonomi, svenska som in-
ternationella, har kunnat leva så bortom 
all verklighet att de har kunnat undgå att 
upptäcka det som redan Lenin i början av 
1900-talet beskrev i sin bok ”Imperialismen 
som kapitalismens högsta stadium”. (Kan 

beställas hos SKP). Boken handlar inte bara 
om imperialismens rövartåg och krig för att 
befästa sina maktpositioner utan tar även 
upp frågan om finanskapitalet och banker-
nas strävan att i samband med monopolise-
ringen av produktionen och den statsmono-
polistiska utvecklingen bli den avgörande 
maktpositionen för finanskapitalet. Och 
där finns inget finansinstitut som inte har 
anknytning till någon bank. Bankerna är 
medlet för att tillägna sig främmande kapi-
tal att användas i kampen för makt.

Hittills har man lyckats mer än väl, av 
världens samlade tillgångar äger 0,5 av 
världens befolkning nästan 40 procent. 
Lägger man till ytterligare 4,5 procent av 
världens befolkning äger de och har ett av-
görande inflytande på 80 procent av värl-
dens tillgångar och produktion. Så ser det 
kapitalistiska systemet ut, oavsett vilka 
allsköns fraser man försöker tillämpa för 
att framställa det som demokrati och den 
enda möjliga vägen. Vi vet att det är den 
kapitalistiska diktaturen draperad i den 
parlamentariska demokratin, där de natio-
nella parlamenten underordnats EU och det 
internationella kapitalets diktatur som nu 
styr världen.

Det finns de som tror att lösningen finns 
inom det kapitalistiska systemet. Även 
stora delar av de vi traditionellt uppfat-
tade som vänster före kontrarevolutionerna 
i Östeuropa bidrar till att skapa illusioner 
om att samhället kan förändras utan klass-
kamp och en 
verklig kamp om 
makten.

Att socialde-
mokratin fort-
sätter på vägen 
med överens-
kommelser med 
klassfienden och 
söker sig ett exis-
tensberättigande 
som reformato-
rer av kapitalis-
men är inte för-
vånande, det är 
den konsekventa 
kurs den hållit 
sedan början av 
1900-talet. Av 
den kan man i 
bästa fall för-
vänta sig något 
mindre ont än av 
högerreaktionen. 
Utan kapitalis-
men skulle ju so-
cialdemokratin 
slå undan benen 

på sig själv, även om man med tanke på de 
senaste turordningarna i det socialdemo-
kratiska partiet undrar om partiet är benä-
get för harakiri. 

Vart är då vänsterpartiet på väg? I en 
pamflett skryter man över att EU har tagit 
till sig vänsterpartiets synpunkter för att 
lösa den ekonomiska krisen. Att lösa krisen 
inom det nuvarande ekonomiska systemet 
kan bara betyda att man slår vakt om det 
kapitalistiska systemet. Det är vad vänster-
partiet gör när man påstår att lösningen av 
kapitalismens kris består av en reformering 
av bankväsendet. Man påstår att genom en 
delning av bankerna i en utlånande del och 
en spekulativ del så skulle inte finanskapi-
talet kunna förorsaka den kapitalistiska 
kris som råder i Europa och en del andra 
länder. 

Men vad vänsterpartiet glömmer, eller 
gömmer för att framstå som rumsrent i 
borglighetens ögon, är att hela det kapita-
listiska systemet är fullständigt bankrutt, 
man kan helt enkelt inte tvinga ut saft ur 
en tom apelsin, och inte heller profit ur ett 
system där folk tvingas till arbetslöshet och 
missär.

Vill vi lösa kapitalets kris så skall vi be-
fria kapitalisterna från att vara kapitalister, 
det gör vi genom klasskamp och organisa-
tion i Sveriges Kommunistiska Parti.

Los Bancos betyder banker på spanska.
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Vem skapar hatet?
Kommentar. Ingen har kun-
nat undgå medias rapportering 
kring dödsskjutningarna i Mal-
mö. I samband med dessa har 
det rests en hel del olika förslag 
på hur man ska lösa problema-
tiken kring brottsligheten i Mal-
mö men också i övriga Sverige. 
De förslag som fått mest gehör 
i media är framförallt att det 
behövs fler poliser och hårdare 
lagstiftning men också minskad 
invandring. Att högern kräver 
mer repression är inget nytt ef-
tersom populistiska förslag som 
inte kräver en bättre fördelning 
av samhällets rikedomar är all-
tid något som den eftersträvar. 
Och om en starkare repression 
kan användas mot framtida so-
ciala protester så finns ju här en 
dubbel användningsmöjlighet 
för högerkrafterna.

Men det finns också andra 
åsikter som vädrats, nämligen 
de som gör kopplingen mellan 
invandringspolitik och brotts-
lighet. Att sverigedemokraterna 
gör sådana utspel är väl att 
vänta, men det är tragiskt när 
andra hoppar på det tåget. En 
sådan är Lars J Eriksson, Skån-
skans politiske redaktör. I de-
battartikeln ”Sluta prata, börja 
agera”(Skånskan 14/1 2012,) 
förklarar han att hårdare lag-
stiftning gällande vapenbrott 
knappast kommer att ge något 
resultat utan vad som krävs är 

en långsiktig kriminalpolitik, 
något som han har fullständigt 
rätt i. Men därefter kan han 
inte låta bli att vandra ner i det 
populistiska och rasistiska hö-
gerträsket.

Först skriver han att även om 
socioekonomiska faktorer är 
viktiga så är det knappast hela 
sanningen eftersom endast en 
minoritet av de mest utsatta blir 
kriminella, för att i slutet av ar-
tikeln göra kopplingen mellan 
arbetslöshet, utanförskap och 
kriminalitet. De flesta anser nog 
att en debattör på en av rikets 
största tidningar bör ha kapa-
citet att vara någorlunda kon-
sekvent i sin argumentation för 
att inte göra sig löjlig men det 
är ändå inte det värsta med ar-
tikeln. Liksom rasisterna påstår 
han att det är invandringen på 
”uppemot 100 000 på senare 
år” som är roten till arbetslös-
heten, vilket leder till den logis-
ka konsekvensen att den också 
är orsaken till kriminaliteten i 
vårt land. 

Låt oss först och främst titta 
på siffran 100 000 immigranter. 
Det är sant att ca 100 000 har 
immigrerat till Sverige de senas-
te åren men vad Eriksson och 
övriga som gillar att svänga sig 
med denna siffra, och då först 
och främst sverigedemokrater, 
struntar i att berätta är att av 
dessa immigranter är endast 

femtio procent asylsökande 
och anhöriginvandrare medan 
de andra femtio procenten är 
hemvändande svenskar och 
arbetskraftsinvandrare. Och 
självklart så glömmer man bort 
att ca 50 000 invånare lämnar 
Sverige varje år.

Låt oss nu titta på de länder 
som i vårt närområde har den 
mest restriktiva migrationspo-
litiken, nämligen Finland och 
Danmark. Enligt Erikson och 
Co så bör dessa länder ha en 
avsevärt lägre arbetslöshet än 
Sverige. Men så är det inte. Un-
der det första kvartalet 2011 
hade Danmark visserligen en 
arbetslöshet på 7,2 %, d v s 
1,1 procentenhet lägre än Sve-
rige men det går inte förneka 
att det är en massarbetslöshet. 
Men det är klart, Danmark har 
bara haft ca ett årtionde med 
rasistisk politik. Men Finland 
då som under årtionden hävdat 
att man inte har något emot in-
vandrare bara de inte kommer 
dit? Läs och häpna, Finlands 
arbetslöshet var högre än Sve-
riges, den låg nämligen på 8.8 
%! Statistiken är visserligen ett 
år gammal men den ger ändå en 
fingervisning om att arbetslös-
heten är nästan lika stor oavsett 
migrationspolitik.

Hur är det då när det gäl-
ler mord och invandring? Jo, 
märkligt nog så visar Global 

Study on Homicide från 2011, 
statistik sammanställd av 
UNODC (United Nations Of-
fice on Drugs and Crime), att 
länder med restriktiv invand-
ringspolitik som Finland och 
Belgien har större antal begång-
na mord än t.ex. Tyskland. 

Så varför allt prat om in-
vandringspolitik? Det är ett 
sätt att dölja det faktum att det 
är andra faktorer som ligger 
bakom den ökande arbetslös-
heten och den sociala utslag-
ningen som skapar kriminali-
tet. Skulle personer som Lars 
J Eriksson besuttit ett uns av 
personlig integritet så skulle de 
självklart gått till grunden med 
vad som förändrats de senaste 
tjugo åren och då ha kommit 
fram till det rätta svaret. Näm-
ligen att den nyliberala politik 
som de i många år har svärmat 
för har visat sig vara ett totalt 
misslyckande. Det enda den har 
lyckats med är att stärka den 
sociala ojämlikheten som är 
en evig beståndsdel i det pro-
duktionssätt var enda uppgift 
är att skapa profit till ett fåtal. 
Men istället så spär han liksom 
sverigedemokraterna på det hat 
som vi såg Breivik bära inom 
sig, något som de aldrig kom-
mer att ta ansvar för när det väl 
briserar.

Victor diaz de filippi

I oktober 2009 sköts 

en 20-årig kvinna på 

Rosengård, hon satt 

tillsammans med en 

utländsk kompis i en bil.
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Lärarnas Riksförbund: 
Skolan dräneras på resurser
Betydande summor av skattebe-
talarnas pengar försvinner årli-
gen via vinstutdelning och andra 
inkomstöverföringar från skol-
verksamheten till stora riskka-
pitalbolag, enligt en ny rapport 
från Lärarnas Riksförbund.

Rapporten från förbundet vi-
sar hur sex friskolebolag fört ut 
över 125 miljoner i koncernbi-
drag eller motsvarande. Ett av 
bolagen med en vinstmarginal 
på över 15 procent, vilket an-
ses bra ur ett ekonomiskt per-
spektiv. Även tidigare år har det 
kommit liknande rapporter.

– Det är upprörande att så 
mycket av de pengar som var 
avsedda för skolan, eleverna 
och lärarna går till vinstuttag 
och andra överföringar till risk-

kapitalbolag i skatteparadis. 
Nu krävs kraftfulla åtgärder för 
att se till att skattebetalarnas 
pengar faktiskt används till att 
höja lärarnas löner och på an-
dra sätt skapa förutsättningar 
för höjda kunskapsresultat och 
att ge alla elever samma chans 
att få en bra utbildning, säger 
Lärarnas Riksförbunds ordfö-
rande Metta Fjelkner i ett press-
meddelande.

– Nu behövs kraftfulla åtgär-
der för att säkerställa att våra 
gemensamma resurser används 
till det de var tänkta: eleverna, 
undervisningen och lärarna. 
Ett förslag som bör prövas är 
att Skolinspektionen får rätt 
att ställa krav på långsiktighet 
för att bevilja tillstånd. Ett an-
nat är att förbjuda vinstuttag 

tills problemen med dåliga vill-
kor för lärarna och låga kun-
skapsresultat hos eleverna är 
åtgärdat. Man bör även pröva 
tidsbegränsade tillstånd med 
kontrollstationer och säker-
ställa att fristående skolor har 
samma krav som kommunala 
skolor på att erbjuda bibliotek 
med mera.

Enligt Metta Fjelkner kom-
mer skolbolagens vinster att 
spela roll i den kommande av-
talsrörelsen.

Lärarnas Riksförbunds krav på 
skärpta regler för ägare till pri-
vata skolor:
• Noggrannare kontroll. Skolin-
spektionen ska få rätt att utfär-
da tidsbegränsade tillstånd med 
kontrollstationer.

• Långsiktighet. Skolinspektio-
nen ska vid sin tillståndspröv-
ning beakta ägarnas långsiktig-
het.
• Vinststopp tills lärarlöner 
lyfts. Möjligheten att dela ut 
vinst ska begränsas kraftigt, 
och eventuellt överskott ska 
återinvesteras i verksamheten 
till dess att högt ställda krav på 
kunskapsresultat och lärarnas 
villkor är uppnådda.
• Konkurrensneutralitet. Sam-
ma krav på kommunala och pri-
vata skolor vad gäller bibliotek 
med mera.
• Statlig finansiering. Frisko-
lorna ska finansieras och styras 
av staten, för ökad likvärdighet 
och höjda kunskapsresultat.

fredrik Jönsson

Skolan – Wallenbergs nya guldgruva
Kommentar. När borgarre-
geringen 1992, då ledd av den 
folkmordsmisstänkte Carl Bildt, 
införde friskolereformen var 
det genomgående argumentet 
att skolverksamhetens kvalitet 
skulle öka samt att kostnaderna 
för densamme skulle minska. 
Enligt det regelverk som antogs 
och som gäller finansieringen av 

friskolorna skulle kommunerna 
till de bolag som driver under-
visningen ge en elevpeng som 
motsvarade kommunens kost-
nader per elev som finns inom 
den kommunala skolan. Den 
här skrivningen har visat sig bli 
rena guldruschen för parasiter-
na bakom de bolag som överta-
git driften av skolorna.

I Gävle blev det så här.
Kommunen har rustat upp 

de befintliga skollokaler som 
är avsedda för gymnasiesko-
lans bygg-, vvs- och fastighets-
program. Man har rustat och 
förbättrat elevernas arbets-
miljö genom att bl a sätta in 
nya luftutsug där eleverna ges 
utbildning i svetsning samt att 

man gett lokalerna en 
allmän upprustning. 
Detta har kostat Gävle 
kommun 70 miljoner 
kronor. Det betyder att 
kostnaden per bygg-
elev inom den kom-
munala skolan i Gävle 
ökat markant. Av 
detta skäl måste skol-
pengen till de privata 
skolorna, Yrkesgym-
nasiet och Gävle prak-
tiska öka i motsvaran-
de grad. Rent konkret 
innebär det att Gävle 
kommuns kostnader 
per elev och år ökar 
med 30%. Från 108 
000 kronor till 140 
000 kronor. Pengar 

som går direkt ner i gapet på 
de parasiter som står bakom 
dessa bolag. Enligt SCB var den 
genomsnittliga avkastningen 
2008 för de bolag som bedri-
ver friskolor (senaste uppgifter) 
14%, för näringslivet i stort var 
samma siffra 9%. 

Dessa i sammanhanget 
mycket stora profiter straffas 
endast av Carema och deras 
äldreomsorg, där redovisar 
man en avkastning uppemot 
25%. Ett resultat som är i det 
närmaste obegripligt. Men det 
är klart, väger man nerpissade 
blöjor och låter våra nära och 
kära svälta ihjäl så måste det 
ge parasiterna ett rejält påslag 
i deras redan proppfulla plån-
böcker. Den sista och återståen-
de frågan är hur länge svenska 
folket skall stå ut med att finan-
siera detta vansinne. Det 30- 
åriga nyliberala ekonomiska 
experimentet måste väl äntligen 
ha gått i väggen snart och för 
evig tid.

lars lundberg
Foto från: http://www.sxc.hu/profile/nkzs .
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Är målet uppnått nu?
Kommentar. Allt sedan Vän-
sterpartiet efter 1977 ostört 
kunnat driva sitt högeropportu-
nistiska parti, har medlemmar-
na lidit under medias ständiga 
attacker att partiet hela tiden 
driver en hemlig kommunistisk 
agenda. Gudrun Schyman hade 
uppenbara problem med att 
förklara att hon i sin ungdom 
bara lät sig förledas politiskt. 
För henne gick det så långt att 
hon gjorde  bedömningen att 
hennes enda chans att rädda sin 
personliga försörjning var att 
öppna ett nytt och eget parti, 
FI. Lars Ohly som efterträdde 
fru Schyman begick misstaget 
innan han fick nödvändig rutin i 

sin roll som partiledare, att för-
klara sitt stöd för den kubanska 
revolutionen, han gick så långt 
att han till och med förklarade 
att han var kommunist. Detta 
fick han mycket stora problem 
med och förklarade sedan att 
hans tid som kommunist varit 
ett stort misstag samt att försva-
ret av den kubanska revolutio-
nen även det varit ett misstag. 
Dock blev aldrig den omvändel-
sen under galgen trovärdig för 
Expressen och Damernas Värld, 
inte minst Vänsterpartiets hus-
organ drev en vildsint kampanj. 
Alltså blev även Ohly omöjlig 
som partiledare.

När nu Vänsterpartiet valt 

Joans Sjöstedt som ny partile-
dare är den diskussionen avkla-
rad och kommer inte mera att 
besvära Vänsterpartiet och dess 
medlemmar. Jonas Sjöstedt är 
ju en principfast och målmedve-
ten antikommunist.

Jonas Sjöstedt förklarade i 
sitt installationstal på kongres-
sen att han ska sätta fokus på 
klimatfrågorna. Som första riv-
start skall han därför snarast 
kontakta sina vänner Juholt 
och Fridolin för att göra upp 
om ministerlistan efter 2014 års 
val som Sjöstedt räknar med att 
vinna och vill bli ansvarig stats-
råd för Järnvägen.

Problemet för Sjöstedt och 

alla andra är att vi lever i ett 
kapitalistiskt samhälle vars led-
stjärna är maximal profit, oav-
sett om det gäller äldreomsorg, 
järnvägstrafik eller flytt av Er-
icssons mest lönsamma fabrik 
i Gävle till Kina och Lettland. 
Man kan tyvärr inte både be-
hålla och äta kakan, men det 
blir ett problem som Vänster-
partiet och dess medlemmar får 
hantera efter det att partiet fått 
sina synnerligen efterlängtade 
statsrådsposter.

lars lundberg

Vänsterpartiets nya ordförande Jonas Sjöstedt. Foto: Kalle Larsson.
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Snart högre arbetslöshet inom industrin
Industrin drabbas hårdast av ar-
betslöshet de närmaste åren, 23 
000 jobb väntas försvinna fram 
till år 2013, spår Arbetsförmed-
lingen i en ny prognos. 

– En stor del av den svenska 
industrin går på export och den 
kommer att hämmas av ned-
gången i Europa, säger Tord 
Strannefors som är prognoschef 
på Arbetsförmedlingen till tid-
ningen Dagens Arbete.

Prognosen visar att arbetsgi-
varna har blivit mer försiktiga 

i sina framtidsbedömningar, 
enligt ett pressmeddelande från 
Arbetsförmedlingen den 7 de-
cember.

Tord Strannefors:
– Varseltalen har redan bör-

jat gå upp. Det är de tillfälligt 
anställda och bemanningsan-
ställda som försvinner i första 
vändan.

Riktpunkt ringer upp IF Me-
talls pressavdelning. Där får vi 
till svar att arbetsmarknadssi-
tuationen har uppkommit för 
att regeringen inte har gjort 

arbetsmarknadsinsatser eller ut-
bildningsinsatser.

Den öppna arbetslösheten 
beräknas stiga till 8,5 procent 
2013, från 7,6 procent i år.

– Arbetsförmedlingen måste 
i ett tidigt skede se vilka som 
är i störst behov av insatser. Vi 
måste vara bra på att identifiera 
behoven och anpassa insatserna 
därefter. Bra kontakter och ett 
nära samarbete med arbetsgi-
vare är viktigt för att lyckas 
med våra nya uppdrag, etable-
ringsuppdraget för nyanlända 

flyktingar och de arbetssö-
kande som överförts från För-
säkringskassan, säger Angeles 
Bermudez- Svankvist, Arbets-
förmedlingens generaldirektör i 
pressmeddelandet.

Arbetsförmedlingen påta-
lar att även de kommunala ar-
betsgivarna är försiktiga i sina 
framtidsbedömningar ”samti-
digt som överföringen av verk-
samheter till privat sektor vän-
tas fortsätta.”

fredrik Jönsson

Regeringen fortsätter sitt 
arbete med att krossa fackföreningarna
Kommentar. Regeringen och 
borgerlig media älskar att fram-
ställa högerregeringen som an-
svarsfull och föredömlig. Inte 
minst försöker man negligera 
det faktum att regeringen dagli-
gen gör attacker mot fackfören-
ingsrörelsen med målsättningen 
att göra den fackliga rörelsen 
totalt tandlös. Förstörelsen av 
A- kassan var bara där man 
startade, man hade långt mer i 
sin målsättning.

Hur man hanterar LAS-lagen 
om anställningsskydd är intres-
sant att följa. Vid en första be-
traktelse kan man förledas att 
tro att regeringen är splittrad i 
frågan. Folkpartiet och Centern 
kan förefalla stå i opposition till 
Moderaterna i frågan. Folkpar-
tiet och Centern kräver i stort 
sett att LAS skall avskaffas 
omgående, detta krav avvisas 

av Moderaterna då de säger sig 
försvara LAS. I själva verket är 
det så att Moderaterna har be-
gripit vad Folkpartiet och Cen-
tern inte begripit och det är att 
om man vill bli omvald 2014 
går det inte att på ett bräde och 
direkt avskaffa LAS. Det skulle 
väljarkåren inte acceptera. Från 
Moderat håll kan man tänka sig 
att de är ganska irriterade på 
dumskallarna inom alliansen. 
Samtidigt som Folkpartiet och 
Centern framstår som politiska 
vildar förstör de Moderaternas 
strategi att vara det parti som 
är arbetarnas parti. Alliansre-
geringens partier är dock helt 
överens i den grundläggande 
frågan om LAS. Självklar me-
nar samtliga partier att den är 
en styggelse och skall bort. Frå-
gan är hur.

Enligt Moderaterna skall 

LAS knäckas genom långsiktig 
och målmedvetet politiskt arbe-
te. Först skall fackföreningarna 
göras tandlösa och på sin höjd 
ordna korvgrillning åt sina få 
medlemmar.

När ett företag i dag vill av-
skeda personal sker det efter 
förhandlingar med respektive 
fackförening. Det absolut van-
ligaste skälet för uppsägning av 
personal är övertalighet. Kan 
företaget inför facket bevisa 
att personalstyrkan är för stor 
i förhållande till orderingången 
är det fritt fram att avskeda. 
Vill man däremot avskeda per-
sonal av andra skäl, exempelvis 
därför att man är irriterad på 
någon anställd för att denne är 
fackligt aktiv. Ja, då måste av-
skedandet ske av ”personliga” 
skäl och då blir förhandlings-
läget betydligt besvärligare för 

företaget och missbrukas rätten 
till avsked av personliga skäl 
kan företaget bötfällas med en 
summa som motsvarar max 32 
månadslöner.

Det här irriterar naturligtvis 
Svenskt Näringsliv som själva 
vill besluta om allt som rör res-
pektive företag och dess perso-
nal.

Därför har Svenskt Närings-
liv klagat på detta till regering-
en och fått den att tillsätta en 
utredning under Jonas Malm-
bergs ledning och uppdraget är 
att man skall lägga fram för-
slag som innebär att företagens 
kostnader vid uppsägning av 
personliga skäl minskar. 

Så jobbar målmedvetna hö-
germän, gaphalsarna i Folkpar-
tiet och Centern har inte riktigt 
fattat det.

lars lundberg

Foto från http://www.sxc.hu/profile/gc85 .

Riktpunkt nr 1 2012           7



InrIKeS

Noll kronor i lön och i arbetsgivaravgift
Det finns inga arbetsgivarav-
gifter betalda för de utländska 
arbetare som arbetar på Hiss-
mofors kraftverk. Deras arbets-
givare, bemanningsföretaget At-
lanco, redovisar till Skatteverket 
att det betalat ut noll kronor i 
lön. Arbetsgivaravgift att betala: 
noll kronor. Det är NCC Construc-
tion som bemannar kraftverket 
med hjälp av Atlanco. 

Stoppafusket ställde frågan i 
mitten av december om arbets-
kraften var vit eller svart på 
Hissmofors kraftverk eftersom 
inga sociala avgifter/arbetsgi-
varavgifter var betalda av något 
av de i Sverige registrerade At-
lanco/Rimec företagen.  NCC:s 

vd Tomas Carlsson satte igång 
en utredning efter artikeln. Ef-
ter utredningen var klar uppgav 
NCC* att det var schweiziska 
Atlanco AS man använde på 
Hissmofors.  Atlanco AS var 
ännu inte registrerat i Sverige, 
men hade sökt F-skatt, skulle 
betala sociala avgifter här – men 
ännu inte fått skattekonto, var 
svaret från NCC.   

I mitten av december var At-
lanco AS skattekonto registre-
rat och klart…

noll i lön
Nu visar det sig att Atlanco AS 
hittills bara har lämnat in en 
kontrolluppgift till Skatteverket 

och det gäller för oktober må-
nad 2011. Uppgiven lön som 
betalats ut: Noll kronor. Och 
arbetsgivaravgifter att betala: 
Noll kronor. 

Arbetet för Atlancos arbetare 
på Hissmofors kraftverk bör-
jade i september månad 2011. 
Sammanlagt är det knappt 70 
arbetare.

Frågan kvarstår alltså om ar-
betskraften är vit eller svart på 
Hissmofors.  

irländSKt bolAg
Bemanningskoncernen Atlanco/
Rimec har en uppsjö av företag 
registrerade runt om i Europa. 
Fem av dem är registrerade här 

i Sverige. Till Byggnads Mellan-
norrland har NCC uppgett att 
det är ett annat Atlanco/Rimec 
företag som jobbar på Hiss-
mofors kraftverk, nämligen det 
irländska Atlanco. Ett företag 
som har F-skattsedel, men som 
inte är arbetsgivarregistrerad. 
Och på skattekontot lyser siff-
ran NOLL stadigt.

Anna-lena norberg/ 
stoppafusket.nu

*T.f Kommunikationsdirek-
tör Hedvig Elander från NCC 
Construction uppger detta till 
Stoppafusket i slutet av decem-
ber 2011.

Håkan Juholt, hur är 
det egentligen med Dig?
Kommentar. Efter brakförlusten 
vid riksdagsvalet 2010 där soci-
aldemokraterna fick sitt genom 
historien sämsta valresultat har 
socialdemokratiska partiet inför 
öppen ridå både politiskt och 
organisatoriskt fallit samman. 
Det hela började med att man 
avsatte Mona Sahlin då man 
menade att valförlusten var 
hennes fel och man påpekade 
särskilt att det var ett misstag 
att man lovade före valet att 
bilda regering med miljöpar-
tiet och vänsterpartiet, speciellt 
skadligt ansågs samarbetet med 
vänsterpartiet vara.

Sedan följde en osedvanligt 
konstig och invecklad karusell 
när man skulle finna en ny par-
tiordförande. Efter många om 
och men trädde så Håkan Ju-
holt fram och skulle ikläda sig 
rollen som socialdemokraternas 
frälsare.

Från Juholts första dag som 
partiledare fram till dagens da-
tum har allt gått fel för honom. 
Han har uppträtt allmänt för-
virrat samt att han för första 
gången i socialdemokratiska 
partiets historia inför allmänhe-
ten visat upp ett fullt kaos inom 
partiet. Partiets verkliga tung-
viktare, kända högerpolitiker 

som Tomas Östros, Sven-Erik 
Österberg och Ylva Johansson 
har öppet gått till massmedia 
och förklarat att Håkan Juholt 
är oduglig som partiledare. 
Samtidigt som detta skett har 
partiet i alla opinionsundersök-
ningar sjunkit som en sten. Den 
senaste noterade ett stöd för so-
cialdemokraterna på 23 %. En 
sådan siffra sänder en chock-
våg genom ett parti som under 
minst ett halvsekel betraktat sig 
som ett statsbärande parti. Inte 
minst blir det ett i det närmaste 
traumatiskt läge för alla de tio-
tusentals socialdemokrater som 
lever av, och dessutom i över-
flöd just därför att de är social-
demokrater. Hela deras tillvaro 
är hotad.

Håkan Juholts period som 
partiledare har hela tiden präg-
lats av en anmärkningsvärd 
förvirring, utan att på något 
vis vara elak eller ringaktande 
är det befogat att ställa frågan. 
Hur mår Du egentligen? Se-
naste märkligheten från Juholt 
kom vid hans besök i Sälen vid 
Folk och Försvars konferens. 
Han gjorde då vad han trodde 
ett kraftigt politiskt utspel där 
han attackerade högerreger-
ingen för att ha gjort upp med 

Sverigedemokraterna om av-
skaffandet av värnpliktsarmé 
till förmån för en yrkesarmé. 
Problemet för Juholt, trots att 
han enligt egen utsago är en 
försvarspolitiker, är att han 
inte visste att värnpliktsarmén 
avskaffades genom ett riksdags-
beslut den 16 juni 2009. Än 
märkligare blir det med tanke 
på att försvarsutskottet där Ju-
holt satt var det riksdagsutskott 
som under socialdemokratisk 
ledning såg till att beslutet 
baxades genom riksdagen. Vis-
ste Juholt helt enkelt inte vad 
han gjorde. Sov han på mötena, 
var han inte där, eller har han 
helt enkelt glömt bort det. Det 
finns ingen gräns för alla frågor. 
SKP var då det enda parti som 
slog larm och varnade för den 
nya och mycket farliga väg som 
riksdagen därmed slog in på. 
Riktpunkt nr 3 2009 skrev om 
det i en artikel ”Ny farlig För-
svarspolitik”. Den 16 juni 2009 
fanns inte Sverigedemokraterna 
i riksdagen. Även om Håkan 
Juholt uppenbarligen har stora 
problem att skilja mellan fan-
tasi och verklighet så finns det 
en mur av rådgivare runt ho-
nom, vad gör de, deltar de i den 
allmänna komplotten mot ho-

nom, eller vad. Sitt jobb gör de 
i alla fall inte.

Huvudproblemet för social-
demokraterna är inte vem som 
är dess ordförande, även om, 
och det skall villigt erkännas, 
läget inte förbättras genom Ju-
holts problem med dikt och 
verklighet. Huvudproblemet är 
politiskt. Socialdemokraternas 
signum i svensk politik i mer än 
60 år har varit antikommunism 
och klassamarbete. Man har 
med stolthet proklamerat varje 
arbetsplats som ett slagfält, inte 
mot arbetsköparen, nej, mot 
kommunisterna. Någon grund 
för klassamarbetespolitik finns 
inte längre då utvecklingen av 
monopolkapitalismen i Sverige 
nått en sådan grad att något 
samarbete är det inte frågan 
om. Nu tar man allt.

Socialdemokratiska partiet 
kommer att gå exakt samma 
öde till mötes som Centerpar-
tiet, f d Bondeförbundet. Cen-
terns grund finns inte längre då 
småbönderna är utrotade av 
monopolkapitalismen. Något 
högerparti modell light behövs 
inte, det är det som är Juholts 
och alla andra socialdemokra-
ters huvudproblem.

lars lundberg 
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Stora risker att anlägga och 
reglera en vindkraftpark i Piteå Kommun
Kommentar. Stora risker att 
anlägga och reglera en vind-
kraftpark med 1101 st. vk-verk 
i markbygdens skogar på 45000 
hektar i Piteå Kommun.

Det är drygt ett år sedan Arbets-
miljöverket fick brev från Jägar-
na, styrelsen för JRF i Piteå. 
Brevet var daterat 14 december 
2010, men ännu har inget svar 
kommit.

Undertecknad sammanfattar 
de viktigaste punkterna:

1. Arbetarskydd. Renskötsel, 
bärplockning, skogsarbeten 
samt skoterkörning och jakt un-
der minst halva året, hur ordnas 
arbetarskyddet i detta industri-
landskap?

Risker: Nedfallande isklum-

par som lossnar från rotorbla-
den under kallt väder, skad-
ligt infraljud och övrigt buller. 
Vindkraftverk för nära bostads- 
och fritidshusområden.

2. Hur ordnas säker elkraf-
tersättning, reglering av vind-
kraft för vindstilla dygn 71 
% av tiden? Utredning pågår:  
 a) Reglera med kolkondens-
kraft, miljöfördelar försvinner 
helt

b) Reglera med vattenkraft 
från Lule älv. Jorddammar i 
samtliga verk ökar katastrofris-
ken mångfalt, maximala vatten-
nivåer i dammarna måste om 
möjligt hållas. På fullt allvar 
planerar Luleå Kommun att 
utrymningsort vid dammka-
tastrofer skall vara Arjeplog. 

Lågt land mellan  älvarna, kan 
Piteå älvdal drabbas? Vattenfall 
satsar för fullt med att öka en-
ergiproduktionen till 17 twh, 1 
twh= 1 miljard kilowattimmar. 
Nuvarande vattenturbiner blir 
utsatta för utmattningsbrott 
och skall bytas ut till år 2016. 
Tveksamt om dammarna håller 
efter förstärkningsarbeten, men 
för övrigt begränsar vattendo-
mar högre nivåer.

En ny högspänningsledning 
söderut tar bort tiotusentals 
hektar produktiva skogsarealer.

Risk för dammkatastrofer 
ökar mångfalt och hundra-
tals miljarder kr blir notan om 
olyckor är framme.

3. Hur ordnas säkerhetsavstånd 
mot skadligt infraljud? Vatten-

falls norm för Öresundsverken 
är 7,5 km.

4. Hur ordnas normal säker-
het och rekreation? Jägarnas 
Riksförbund Piteå och Luleå 
viltvårdsavdelningar har inte 
fått svar från länsstyrelsen i 
Norrbotten eller Svevind AB 
om kravet på hur och var ersätt-
ningsmark för jakt kan ordnas 
för nästan ettusen jägare som 
drabbas av hinder i detta indu-
strilandskap.

5. Förutom att svar från Arbets-
miljöverket  väntas rekommen-
deras att projektet läggs ned 
samt flyttas till havsområde.

Arnold Stenman

Foto från http://www.sxc.hu/profile/ohzara .
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Får jag LOV herr Reinfeldt?
Nej, jag bjuder icke upp till 
dans. Jag vill ha LOV- lagen för 
att stoppa den i papperskorgen.

Likt en diktator står Rein-
feldt i riksdagen och hamrar 
fram sina beslut. Det kan vi 
läsa i Ann Marie Pålssons bok 
Knapptryckarna. Regler och 
lagar genomdrivs enligt hans 
vilja och ve den som opponerar 
sig, lagar och regler som endast 
gynnar riskkapitalägarna och 
storfinansen och inte dem som 
en gång valde denna regering.

Bland annat har vi LOV- la-
gen.

( Från Aktuellt i Politiken)
”Regeringens lag om valfri-

hetssystem LOV innebär inte 
bara konkurrenskrav, utan även 
laglig rätt att i alla kommuner 
och landsting dumpa lönerna 
inom välfärden. Det framgår 
av lagen. ”Politiken premierar 
avtalslösa arbetsgivare”, säger 
Margareta Bohman, ordfö-
rande i Kommunal Stockholms 
län.”

”Lov- lagen är inte bara en 
modell för upphandling utan 
även ideologi och ekonomi. 
Enligt tankesmedjan Den Nya 
Välfärden har företag betalat 
miljontals kronor för att driva 
igenom kundvalssystemet. 2009 
prövades LOV- lagen i domstol. 
Länsrätten i Skåne slog fast att 
region Skåne inte har rätt att 
kräva att företag som vill bli 
ackrediterade som vårdgivare 
inom Hälsoval Skåne ska vara 
tvungna att teckna kollektivav-
tal.”

”Det var företaget Club Vi-
talab AB som överklagade. De 
företräddes av Konkurrens-
kommissionens chefjurist Per 
Cronhult. Konkurrenskom-
missionen är knuten till den 
näringslivsfinansierade tanke-
smedjan ”Den nya välfärden” 
som drivit privatiseringsfrågan 
i årtionden. Vi vill skapa en ny 
samhällsmodell, skriver Den 
Nya Välfärden på sin hemsida.”

”När Ian Wachtmeister skul-
le skriva ny demokratis parti-
program använde han sig av 
den Nya Välfärdens program”, 
skriver Aktuellt i Politiken.

Korruptionen inom politiken 
finns även på hög nivå.

Regeringens kopplingar till 
riskkapitalbolagen inom vård-
sektorn och de skandalomsu-
sade vårdbolagen Attendo och 
Carema Care kommer också 
här fram i en artikel i Aktuellt 
i Politiken.

”Den riskkapitalägda om-
sorgsjätten Attendos VD Hen-
rik Borelius är officiell rådgi-
vare åt regeringen i vård och 
omsorgsfrågor. Borelius föreslår 
obligatorisk utmaningsrätt i 
alla kommuner. Henrik Bore-
lius är bror till det förra kom-
munalrådet Maria Borelius som 
även var aktiv i Moderaternas 
insamlingsverksamhet inför va-
let 2006.” 

Då kan man fråga hur myck-
et Attendo lade i moderaternas 
partikassa?

Attendo är ett av företagen i 
vanvårdsskandalen. Regering-
ens politik är rena beställnings-
jobben från de skattefuskande 
privata bolagen. 

”Det skandalomsusade At-
tendos VD Henrik Borelius är 
officiell rådgivare är regeringen 
i välfärdsfrågor. Det är han som 
föreslagit regeringen att införa 
obligatorisk utmaningsrätt det 
vill säga att lägga entreprenad-
bud på all verksamhet inom 
kommunerna.”

”Välfärdsutvecklingsrådet 
föreslår att alla välfärdsmark-
nader ska fungera som frisko-
lesystemet, med full etablerings-
frihet. Kommunerna ska

istället organiseras i bestäl-
lar- utförarsystem” Det vill 
säga att kommunerna ska köpa 
tjänster ifrån de privata riskka-
pitalbolagen.

 Regeringen vill nu med la-
gens hjälp tvinga alla kom-
muner in i systemet, att de ska 
tvingas köpa välfärdstjänster av 
privata bolag som Attendo och 
Carema Care. Göteborg hör till 
en av de kommuner som brom-
sat förslaget.

Om riskkapitalbolag tillde-
las våra skattepengar och till-
låts göra vinst på dessa blir det 
allt mindre kvar till våra kom-
munala skolor och den kom-
munala vården och omsorgen, 
och undervisning och vård och 
omsorg förlorar då i kvalité. 

Det räcker inte bara att skatte-
myndigheten nu jagar de skat-
tesmitande riskkapitalbolagen, 
det måste mer till. Sverige är det 
enda land i världen som tillåter 
privata intressen att lägga be-
slag på medborgarnas inbetalda 
skattemedel.

Välfärdsrådet kräver dessut-
om en kvalitetsförsämring inom 
vården.

”Välfärdsrådet kritiserar 
att kommuner inom ramen för 
LOV ställer orimliga kompe-
tenskrav på personalen inom 
hemtjänstsektorn. När det gäl-
ler kvalitet så anser rådet att 
kvalitetsregister mer bör inrik-
tas mot det mer subjektiva” 
upplevd hälsa” och mindre vad 
de kallar för processmått. Rådet 
vill även åter få igång avknopp-
ningarna där personalen tar 
över kommunal verksamhet, nu 
till marknadspris. Henrik Bore-
lius invänder i sin egen bilaga 
till rapporsten att han anser att 
avknoppningar av kommunala 
verksamheter inte ska överlåtas 
till personalen utan alltid säljas 
till högstbjudande.”

Här framgår med stor tydlig-
het hur Välfärdsrådet vill sänka 
kvalitén inom vården. Hem-
tjänst är inte bara städning. 
Personalen måste ha fått viss 
medicinsk och omvårdnadsut-
bildning för att kunna avgöra 
den gamles hälsotillstånd vilken 
de för ögonblicket har ansvar 
för. Hemtjänst ska inte vara en 
person som rusar in och svab-
bar av golvet. Det handlar om 
att se hela människan och vilka 
behov som finns. Men det se-
nare är väl mindre viktigt för 
riskkapitalbolagen där snabba 
vinster är den enda målsätt-
ningen, så att ägarna kan köpa 
och renovera bostäder åt sig 
själva för flera miljoner kronor 
i huvudstaden.

Sist ett klipp från Arbetar-
tidningen Är det denna vård vi 
önskar för våra gamla, de som 
en gång byggde landet?

Caremas agerande för att 
maximera vinsterna har inne-
burit att man hållit underbe-
manning på sina boenden och 
att man köpt in långt ifrån till-
räckligt med hygienutrustning.

Enligt läkare som jobbat på 
företagets boenden har man till 
och med sparat in på läkemedel. 
Effekten har blivit, förutom väl-
digt stora vinster hos ledningen, 
att boende har svultit ihjäl av 
undernäring, att boende har 
dött av blodförgiftning och att 
virus och bakterier har spridits 
på Caremaboenden i en hög 
utsträckning. I december rap-
porterades det om att ett Care-
maboende i södra Stockholm 
drabbats av MRSA-bakterier, 
resistenta bakterier mot nästan 
alla kända typer av antibiotika 
och därför extremt svåra att be-
handla och bekämpa.

Det finns starka kopplingar 
mellan Carema och den borger-
liga alliansen, framförallt Mo-
deraterna. En ledande moderat 
i Norrtälje har suttit i styrelsen 
för Carema och varit chef för

bolagets sjukvårdsavdel-
ning. Flera moderata politi-
ker i Stockholms län har eller 
har haft chefspositioner inom 
Carema. Det råder heller ingen 
tvekan om att Moderaternas 
politik har gett Carema möjlig-
het att expandera och sprida 
sin dåligt skötta sjukvård och 
äldreomsorg. Moderaternas ti-
digare andre vice partiledare, 
Kristina Axén Olin, har under 
de senaste åren haft uppdrag 
som rådgivare åt Carema – en 
rådgivning som inte tycks ha gi-
vit särskilt bra resultat för vårdt
agarna.”(Arbetartidningen)  

Med dessa kopplingar till 
den moderata regeringen har 
vi förstått vilka som lägger de 
stora posterna i moderaternas 
kassakista och vi förstår var-
för moderaterna envist vägrar 
att redovisa dem. Moderaterna 
har dock gått med på en tving-
ande lagändring men det torde 
dröja åtskilliga år innan den 
träder i kraft. De gick med på 
denna lagändring dagen efter 
att Socialdemokraten Morgan 
Johansson rakt ställde frågan 
till justitieminister Beatrice Ask 
huruvida Carema skänkt peng-
ar till moderaterna.

Astrid boman
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Revolutionen lever i Tunisien
Så trögt och hopplöst det kan 
kännas ibland hemma i Sverige 
och så nervös man är över allt 
otäckt som händer i den arabiska 
delen av världen.

Men att komma till Tunisien, 
trots oroligheter och trots mi-
litär och polis och sorg över 
alla ungdomar och andra som 
fått sätta livet till både i Tuni-
sien och grannlandet Libyen är 
som att ha hoppat i havet för att 
dyka upp igen på en grönskan-
de ö av glädje och folkliv. För 
vi är ju inte ensamma; Vi ar de 
99 procenten som Occupy Wall 
Street- rörelsen säger.

Ennadas (islamistpartiet som 
vann valet) och PDP:s affischer 
syns här och var, men väggmål-
ningarna som vi gjorde redan 
före revolutionen är intakta; Fe-
dayin! Zapata!  Brigade Rouge! 
Yo Resisto! Freedom!

Kolonner av lastbilar med 
fulla flak kör gata upp och gata 

ner i styrkedemonstrationer.
 Häromdagen promenerade 

jag ner till stranden t v om ex-
president Ben Alis sommarresi-
dens i utkanten av Hammamet.

Eftersom mannen ifråga flytt 
landet med sin elaka hustru 
Leila Trabelsi var det fritt fram 
för oss som bor här att skörda 
oliverna i parken deras.

 Vår granne Salim och en tjej 
hjälper till. Vi jobbar ett par 
timmar och oliverna delar vi ut 
till folket som inget har.

Att Tunisien tagit ett jätte-
språng mot en verkligt folklig 
demokrati syntes också i alla 
städer när årsdagen av revo-
lutionen den 14 januari skulle 
firas.

Saker och ting har börjat fal-
la på plats.

Efter kaos kommer ordning 
som det heter. Och om revolu-
tionen i Tunisien varit och före-
fallit totalt kaotisk börjar den 
nu efter valet den 23 oktober 

finna sin väg och sin framtid. 
Landet har fått parlamentarisk 
demokrati och folket rösträtt 
för första gången i historien.

 Talet som den nye presiden-
ten höll på årsdagen var visser-
ligen ingen höjdare.

Det är medelklassen som 
plockat hem poängerna i valet 
och vi som kämpat på barrika-
derna befinner oss åter i opposi-
tion.

När jag anlände till huvud-
staden Tunis dagen före den 
ödesdigra 14 januari fann jag 
hela Avenue Bourguiba avstyck-
ad av taggtråd och militärfor-
don.

 Fick ta tåget till Hammamet 
eftersom de som skulle ha mött 
mig på flygplatsen fastnat i en 
poliskontroll. 

Visst - revolutionen lever! Tu-
nisien har framtiden för sig men 
också allvarliga problem som 
regeringen och landets tillfällige 
president måste ta itu med.

Revolutionen i Libyen som 
kostat oss så dyrt har heller inte 
gett den vänskap som Tunisien 
hoppats på. Arabvärldens und-
fallenhet för utländska krafter 
är ett stort hot mot friheten.

Salafister - religiösa fanatiker 
dyker upp och provocerar utan 
att varken polis eller militär vet 
hur de ska hantera säkerhetsfrå-
gan.

Tunisien måste bryta banden 
med Sarkozys Frankrike och 
börja gå på egna ben!

 Solen skiner trots allt över 
berg och hav och livet kan gå 
vidare.

Arbetarklassen har återgått 
till sina organisationer som i 
Tunisien är mycket starka.

 Tunisien lyckades med revo-
lutionen den 14 januari 2011 
och Tunisien, det lilla landet på 
Afrikas nordkust, tände då den 
gnista som kom att sprida sig 
över hela världen.

Charlotte Svärdström

Foto från Tunisien.
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Till minne av en antikommunist - Vaclav Havel
Följande rader skrevs av Michael 
Parenti 1997 och är ett utdrag 
från sidorna 97- 99 ur ”Black-
shirts and Reds” , en av hans 
tiotal böcker. Vid sidan av sitt 
författarskap är Michael Parenti 
statsvetare, föreläsare och en av 
USA:s ledande progressiva och 
politiska analytiker, som alltsam-
mans gjort honom internatio-
nellt känd. Parenti är regelbun-
det  gäst i både radio och TV.

Här i Riktpunkt får valda rader 
tjäna som artikel men också min-
nesruna över Vaclav Havel. Följ-
daktligen rör vi oss i förfluten 
tid.

Måste vi beundra
Vaclav Havel?     
Ingen figur av de kapitalistiska 
”återinförarna” i öst fick mer 
smicker från amerikanska tjäns-
temän, mediaexperter och aka-
demiker än Vaclav Havel, en 
dramatiker som blev den förste 
presidenten i det post-kommu-
nistiska Tjeckoslovakien och 
senare president i Tjeckien. 
De många vänstersympatisö-
rer som också beundrat Havel 
verkar ha förbisett en del saker 
om honom: hans reaktionära 
och religiösa obskurantism, 
hans odemokratiskt förtryck 
av vänstermotståndare, hans 
djupa engagemang för ekono-
misk ojämlikhet och den ohäm-
mat fria marknadskapitalismen.      
Uppfostrad av guvernanter och 
chaufförer i en rik och inner-
ligt antikommunistisk familj, 
fördömde Havel demokratins 
”objektivitetssekt och statis-
tiska genomsnitt” och idén om 
att rationella, kollektiva och so-
ciala insatser bör tillämpas för 

att lösa samhällskrisen. Han ef-
terlyste en ny typ av politiska le-
dare som skulle förlita sig min-
dre på ”rationellt och kognitivt 
tänkande,” visa ”ödmjukhet 
inför Varats mystiska ordning” 
och ”förlita sig på den egna 
subjektiviteten som främsta 
länk till världens subjektivitet”. 
Synbart skulle denna nya typ av 
ledare vara en överlägsen eli-
tistisk grubblare, inte helt olik 
filosofen Platon, begåvad med 
en ”känsla av transcendentalt 
ansvar” och en ”arketypisk vis-
dom.” Havel förklarade dock 
aldrig hur denna transcendenta, 
arketypiska visdom skulle om-
sättas i faktiska politiska beslut, 
för vems nytta och på vilkas 
bekostnad.      Havel efterlyste 
bemödanden för att bevara den 
kristna familjen i den kristna 
nationen. Han presenterade sig 
själv som en man av fred och 
påstod att han aldrig skulle sälja 
vapen till förtryckande regimer 
men sålde vapen till Filippiner-
na och den fascistiska regimen 
i Thailand. I juni 1994 rappor-
terades general Pinochet, man-
nen som slaktade den chilenska 
demokratin, vara i färd med att 
handla vapen i Tjeckoslovakien 
- dock utan hörbara invänd-
ningar från Havel.      Havel 
stödde helhjärtat George Bush i 
Gulfkriget, ett företag som dö-
dade över 100 000 civila irakier. 
År 1991, tillsammans med an-
dra östeuropeiska och pro-ka-
pitalistiska ledare röstade Havel 
med USA för att fördöma Kuba 
för brott mot mänskliga rättig-
heter. Men han yttrade aldrig ett 
ord av fördömande mot brotten 
i El Salvador, Colombia, Indo-

nesien, eller någon annan av 
USA:s klientstater.      År 1992, 
krävde Tjeckoslovakiens presi-
dent och store demokrat Havel 
att parlamentet skulle upplösas 
så att han kunde härska genom 
dekret, för att driva igenom den 
fria marknadens ”reformer”. 
Samma år godkände han en lag 
som kriminaliserade försvaret 
av kommunism, vilket som på-
följd kunde ge ett fängelsestraff 
på upp till åtta år. Han hävdade 
att den tjeckiska konstitutionen 
krävde hans godkännande. I 
själva verket, var han medveten 
om att det var en lag som bröt 
mot de mänskliga rättigheter i 
den tjeckiska konstitutionen. 
1995, stödde och godkände han 
en annan odemokratisk lag som 
spärrade av kommunister och 
före detta kommunister från 
att få anställning vid offentliga 
myndigheter.      Spridning av 
antikommunism var högsta pri-
oritet för Havel. Han ledde ”en 
desperat internationell kam-
panj” för att hålla två USA-fi-
nansierade, radiostationer i drift 
under det kalla kriget, Radio 
Free Europe och Radio Liberty, 
så att de kunde fortsätta mätta 
Östeuropa med antikommunis-
tisk propaganda.      Under Ha-
vels styre, antogs en lag vilken 
kriminaliserade spridandet av 
nationalism, religion och klass-
hat. I själva verket blev nu kri-
tiken mot stora penningstarka 
intressen olaglig och klumpades 
omotiverat ihop med etnisk och 
religiös fanatism. Havels reger-
ing varnade fackföreningar från 
att blanda sig i politiken. Några 
militanta fackföreningar fick sin 
egendom beslagtagen, vilken 

senare överlämnades till fack-
föreningar som uppträdde med-
görligt.      År 1995 meddelade 
Havel att ”revolutionen” mot 
kommunismen inte skulle vara 
komplett förrän allt hade priva-
tiserats. Havels regering konfis-
kerade egendom som tillhörde 
Socialistiska  Ungdomsunionen 
- som medlems- och fritidslo-
kaler, kulturella och vetenskap-
liga resurser för barn - detta 
överlämnades till ledningen för 
fem aktiebolag, allt på ung-
domarnas bekostnad vilka nu 
slängdes ut på gatan.      Enligt 
de tjeckiska privatiserings- och 
”återinförelse-” programmen 
såldes fabriker, butiker, kvar-
låtenskap, hem, och mycket av 
offentlig mark för fyndpriser åt 
utländska och inhemska kapita-
lister. I Tjeckien och Slovakien, 
fick nu aristokraterna eller de-
ras arvingar tillbaka alla land-
områden som de hade besuttit 
före år 1918 enligt det österri-
kisk-ungerska kejsardömet. De 
förra invånarna fördrevs från 
sina fastigheter och många av 
dem skickades ut i nöd och fat-
tigdom. Själv tog Havel över 
det personliga ägandet för de 
offentliga fastigheter som hade 
tillhört hans familj fyrtio år ti-
digare. Samtidigt presenterade 
han sig som en man ämnad att 
göra gott för andra. Av dessa 
skäl finns det dom som inte har 
alltför varma känslor för Vaclav 
Havel.  

Ur Michael Parenti´s ”black-
shirts and reds”  (1997) 

översättning: Kjell bygdén
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Eurogermansk chauvinism
Portugal har fått betala ”rubb 
och stubb” till följd av EU:s 
nedskärningar i sitt maskineri. 
Arbetarna svarade med ett fler-
tal generalstrejker och sektors-
baserade strejker. Med tanke på 
den lätthet med vilken den tyska 
regeringen prackar på sina egna 
intressen på andra EU-länder, 
har generalsekreteraren för 
Angela Merkels parti, Volker 
Kauder, under dess kongress 
i Leipzig anfört att ”det tyska 
språket för närvarande talas 
över hela Europa”. 

En eurogermansk våg av 
chauvinism anstiftas av leda-
ren för den regerande klassen i 
Tyskland. Länder som är skuld-
satta och ruinerade av speku-
lanter stämplas inom kristna re-
geringskretsar som ”inadekvata 
syndare.”

Inte ens de mest trogna vän-
ner tolererar åsikter som på 
förhand inte har blivit legiti-
merade i Berlin, som för övrigt 
nyligen kom på tal då den tyska 
förbundskanslern klassade för-
slaget från Jose Manuel Bar-
roso, Europakommissionens 
ordförande, som ”tillfälligt 
och olämpligt”. Den tyska TV-
kanalen ZDF rapporterade om 

detta i en nyhetssändning på 
bästa tid och antydde att Bar-
roso var ”knäpp”.

Sanningen är den att EU har 
förvandlats till ett slags per-
manent och legitim krigszon i 
vilken ekonomiska stormakter 
fastställer vad som är demo-
krati och ger sitt förtroende till 
ännu inte valda och illegitima 
regeringar vilka styrs direkt 
från Berlin, såsom i Grekland 
och Italien. EU åtgärdar ange-
lägenheter med hjälp av anti-
nationella ledare som gör allt 
annat än det som har lovats vid 
valkampanjer. Folket och väl-
jarna blir bedragna. Dessutom 
förbereder EU förändringar 
som för närvarande är i kraft. 
De stater som inte godkänner 
dessa, kommer definitivt att 
fråntas sina suveräna rättighe-
ter. Men dessa sakförhållanden 
var förutsägbara. Det hade 
räckt med att uppmärksamt 
bevaka de geostrategiska do-
kumenten och läsa uttalanden 
från de mest relevanta politiska 
aktörerna de senaste 20 åren.

Tysklands ambitioner att do-
minera Europa restes inte idag. 
Efter 1990-års så kallade ”en-
ande” konstaterade den dåva-

rande tyske utrikesministern 
Klaus Kinkel att ” nu måste vi 
åstadkomma det som vi miss-
lyckades två gånger med” (för-
sta och andra världskriget).

Sedan början av 1990-talet 
har Berlin sett Europeiska Uni-
ons projekt som ett oumbärligt 
instrument för att göra ytter-
ligare ett försök att dominera 
hela kontinenten. Hans Peter 
Schwarz, rådgivare till den 
kristdemokratiska förbunds-
kanslern Helmut Kohl, svarade 
på frågan rörande ”den euro-
peiska centralmakten” att  ”en-
dast en stat existerar som på 
grund av sitt geografiska läge, 
ekonomiska kapacitet och kul-
turella inflytande har förutsätt-
ning att kalla sig en europeisk 
centralmakt- det är Tyskland.”

Under en partikonferens i 
Berlin år 2000 då den forne 
tyske utrikesministern Joschka 
Fischer framförde sina syn-
punkter på EU:s målsättningar, 
vädjade han för övrigt också 
till Tyskland att med hänsyn 
till sin yta, ekonomiska styrka 
och geografiska situation kunna 
praktisera en ”lindrig form av 
hegemoni” i Europa, med an-
dra ord ”utan användning av 

strategiskt militära medel.” 
Föreställningen att Tyskland 

ska dominera Europa med tan-
ke på sitt geografiska läge, eko-
nomiska styrka och befolkning 
figurerar ständigt i tyska politi-
kers tal. Den eurofederalistiska 
dominerande eliten i underord-
nade länder har permanent dolt 
detta.

Principerna i EU:s fördrag, 
från Maastricht- och Nice- till 
Lissabonfördraget är alla i sam-
ma anda och riktning. Man kan 
även för närvarande höra ropet 
efter ”mer Europa”, fördjupan-
det av federalism eller till och 
med en revision av EU-trakta-
ten. Detta innebär mer makt åt 
stormakternas direktorat, mer 
tysk hegemoni, mer antidemo-
kratisk makt till storkapitalet 
och fler utmaningar i kampen 
för arbetsrättsliga, sociala och 
kulturella rättigheter. Till sist 
innebär det också en ännu mer 
kraftfull strypning av folks su-
veräna vilja.

rui Paz, Avante Portugal
översatt av Charlie Paulsson

Ge tortyrskadade en värdig vård
Röda Korset förlorade sitt upp-
drag att rehabilitera torterade 
flyktingar i Stockholm till ett 
privat bolag, Wemind AB, som 
saknar erfarenhet av den typ av 
vård de tar över. Röda Korsets 
25-åriga erfarenhet av att stödja 
människor som utstts för tortyr 
och krigstrauma går därmed till 
spillo.

I upphandlingen fick Röda 
Korset bättre betyg när det gäl-
ler kvaliteten på vården. Men 
på grund av att Weminds anbud 
kostade mindre fick de uppdra-
get. Stockholm läns landsting 
har således sålt ut sin vård av 
torterade fyktingar till lägstbju-
dande. Det är ett oförståeligt 
och oacceptabelt beteende. 

Behandlingen av torterade 
och krigstraumatiserade män-
niskor kräver stor kunskap 
och erfaranhet. Wemind har 

inte någon sådan erfarenhet 
och medarbetarna har ingen 
tillräcklig kunskap. Det bety-
der att flyktingar som kommer 
från krig och fängelse inte kan 
få den behandling de behöver. 
Först och främst drabbas flyk-
tingar som kommer från Mel-
lanöstern och Afrika.

Vi har en betydande andel 
medlemmar som har gått i be-
handling hos Röda Korset. De 
var ganska nöjda. Vi är oroade 
över att nyanlända flyktingar 
inte får samma vård som det 
fortfarande finns behov av.

Enligt FN-konventionen är 
Sverige skyldigt att ge tortyr-
skadade flyktingar en värdig 
vård och rehabilitering. Men 
den nyliberala ekonomiska po-
litiken genomsyrar allt. Peng-
arna går före människornas 
hälsa och rehabilitering. Därför 

accepterar vi inte att rehabilite-
ringen av tortyrskadade nu ska 
drivas av privata aktörer.

Stockholm, den 17 januari 
2012

Svensk turkisk Solidaritet 
och Kultur föreningen i 

Stockholm
riksförbundet för Aleviterna 

i Sverige
turkiska Art och Kultur för-

eningen

Till folket i DFRK
Sveriges Kommunistiska Parti 
sänder sina kondoleanser till 
folket i den Demokratiska 
Folkrepubliken Korea- DFRK 
och till centralkommittén för 
Koreas Arbetarparti med an-
ledning av dess President och 
Generalsekreterare, Kim Jong 
Ils bortgång.  

Vi minns honom I hans en-
trägna roll för att säkra det 
fortsatta byggandet av socia-
lismen i DFR Korea, trots alla 
provokationer och militära 
hot, huvudsakligen från USA. 

Bland mycket annat hedrar 
vi honom i hans bemödanden 
för att ena det Koreanska fol-
ket och den delade Koreanska 
Nationen, med ömsesidig res-
pekt för varandras samhälleliga 
struktur och utan inblandning 
från de imperialistiska kraf-
terna.      

Victor diaz de filippi 
ordförande   

Kjell bygdén 
internationell sekreterare
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Det peruanska folket 
vill ha vatten och ingen guldgruva
Tusentals peruaner gick nyli-
gen ut på gatorna i den andin-
ska staden Cajamarca för att 
demonstrera mot USA:s trans-
nationella planer att upprätta 
en guldgruva värd 3 miljarder 
euro. Kravallpolis bevakade 
manifestationen medan fred-
liga demonstranter viftade med 
plakat där det stod ”Vi måste 
försvara våra vattenresurser, nu 
eller aldrig.”

Demonstranterna befarar 
nu att Congagruvan från vil-
ken man bryter guld, koppar 
och silver kommer att förorena 
landets vattenresurser och pro-
vocera fram en stor mängd ak-
vifer, en geologisk bildning av 
grundvatten. Projektet skulle 
kräva dräneringar av 4 sjöar. 
Gruvan ägs i huvudsak av det 
amerikanska företaget ”New-

mont Mining Corporation”. 
”Jag är övertygad om att det 

peruanska folket kommer att 
fortsätta att försvara sina vat-
tenresurser”, säger Cajamarcas 
statsguvernör Gregorio Santos 
som hjälpt till att arrangera 
demonstrationen. Santos upp-
gav också att demonstranterna 
efterfrågar en ny undersökning 
som belyser gruvans miljömäs-
siga påverkan. Han vädjar dess-
utom till regeringen att förenkla 
dialogen kring den aktuella frå-
gan.

Cajamarca är en av Perus 
mest gruvdominerade regioner 
och många invånare tror inte på 
det nya projektet eftersom det 
enbart är en förlängning av den 
närliggande Yanacochagruvan 
som för övrigt är Latinamerikas 
största guldgruva. Den är nu 

nära ett produktionsstopp. Den 
har också ett förflutet präglat 
av tilltrasslade relationer med 
bönder, ranchägare och invå-
nare som bor nedströms. De 
hävdar att den har skadat vat-
tenresurserna.

Den peruanska presidenten 
Ollanta Humala begränsade 
förra månaden tillfälligt gene-
ralförsamlingens frihet för att 
slå ner 11 dagar av massdemon-
strationer mot gruvan. Till följd 
av protesterna har man blivit 
tvungen att stänga av vägar, 
skolor och sjukhus i Cajamar-
ca. Humalas regering insisterar 
på att den förslagna gruvan 
kommer att skapa tusentals an-
ständiga arbetstillfällen och ge 
enorma skatteintäkter. Förra 
veckan lovade man att interna-
tionella experter skulle se över 

gruvans miljömässiga inverkan 
och försäkrade dessutom att 
man skulle satsa mer pengar 
på infrastrukturella projekt i 
städer nära där gruvan skulle 
upprättas.

Newmonts talesman Omar 
Jabara menade att en noggrann 
undersökning av de miljömässi-
ga effekterna redan har genom-
förts och granskats av ett flertal 
statliga organ. Han sade också 
att företaget ändå respekterar 
den peruanska regeringens för-
sök att ifrågasätta Newmonts 
bedömning.

Morning Star
översättning 

av Charlie Paulsson

Boktips från Charlotte:
Arbetaren i stället för kungen.
Det brinner. Nazister kladdar på stan. Var finns moralen när Säpo spanar på oppositionella?
Massmedia spelar sin roll och författaren söker enhet i kampen mot utsugning, rasism, imperialism och kvinnoförtryck.
 Arbetaren i stället för kungen är svaret som ges i dessa essäer över livet som ensamstående, arbetslös mamma efter att Sverige gått med 
i EU.
Mellan pärmarna möter läsaren Tetrapack, Milosevic, Odysseus och förre fackpampen Bertil Whinberg som stigit upp ur helvetet för att 
spöka med valutaormen. 
Mäster Morris Bokförlag. Göteborg 2000.
Pris 50 kronor (begränsad upplaga).
 
Jenny Bond i befriat land och andra berättelser.
 Historisk politisk roman om tiden kring millenieskiftet.
”Jätteintressant. Boken handlar om allt på hemmaplan och internationellt.
Kvinnokamp - Världsfred! Illustrerat med jordnära och väldigt vackra teckningar.”
Ghassan Chawki.
Kultur för Fred 2007
Pris 80 kronor
 
Svenska Inbördeskriget och upproret i Tunisien
Författaren har under många år vistats i Tunisien och bl a upplevt ”stormningen av sommarpalatset” i Hammamet när president Ben Ali 
och hans familj störtades i revolutionen som bröt ut den 14 januari 2011.
I Svenska inbördeskriget och upproret i Tunisien berättar hon om bakgrunden till revolutionen samt diskuterar sambandet mellan fi-
nanskrisen i USA och Europa och vänsterns splittring i Sverige. Verkligheten förklaras genom Jenny Bond, Salma och Lotten, kända från 
författarens tidigare böcker. Handlingen illustreras med egna teckningar och understryks av fakta och dokument.
 Pris 100 kronor
Kultur för Fred, Malmö 2011.
 
Böckerna finns i SKP:s bokhandel i Malmö eller kan beställas av Charlotte Svärdström
kulturff@hotmail.com

14           Riktpunkt nr 1 2012



kampfonden 

KUltUr

Dikt
Du sitter där vid din dator
Eller så leker du med din nya mobil
Du myser i dina nya dyra kläder
Eller så har du precis ätit

Och just nu i denna sekund
så sliter han som gjort dina kläder,
din mobil och din dator för att få
pengar till mat, som du tycker är självklart
att man har

Varje morgon läser du morgontidningen
du läser om stora företagsledare som
dör och du känner en sådan empati
du läser om dina deprimerade idoler
och tycker så synd om dem

Men vad känner du för arbetaren
i Kina som gjort din dator, din mobil
som inte ens har råd till en tidning?

Vad känner du för den där lilla
flickan i Indien som gör dina kläder
men som inte har råd att köpa egna?

Anti-Imperialist

Besök från Chile
Tre chilenska ungdomsrepresentanter besöker Sverige under två dagar. De har redan varit i 
Tyskland via Rosa Luxemburg-stiftelsen med syfte att informera och få stöd för Chiles stu-
dentrörelse. I Chile strejkar studenter på universitet och gymnasier tillsammans med lärare 
och professorer sedan april 2011. För mer information kring anledningen för deras besök, 
se Riktpunkt nr. 4, 2011. 

De som kommer är: 

Camila Vallejo Dowling, kandidatexamen i geografi vid Chiles universitet i Santiago, pre-
sident för FECH 2010-2011, vice ordförande i FECH 2011-2012, en av talesmännen för 
CONFECH under studentdemonstrationerna 2011, medlem av Chiles Kommunistiska Ung-
domsförbund, centralkommittéledamot sedan 2011.

Karol Cariola Oliva, förlossningsläkare, var ordförande för FEC på universitetet i Concep-
cion 2009 och omvaldes 2010, generalsekreterare för Chiles kommunistiska Ungdomsför-
bund sedan oktober 2011.

Jorge Murua Saavedra, rådgivare för CUT (motsvarande LO), medlem i en av kommunistis-
ka ungdomsförbundets lokalkommittéer, styrelseledamot i CONSTRAMET, Confederation 
för metallarbetarförbund för industri och tjänster.

PROGRAM, lördag den 4 februari i Stockholm: 
kl.11.30- 12.00 Presskonferens: SVT/ Radio P1, P3/Tidningar  
kl.14.00- 16.00 Intervjuer: Lokalradio/Tidning
kl.18.00- 21.00 Politisk-kulturell afton ”Stöd Chiles studenter!”, lokal 
Väderkvarnen, Brunnsgatan 26, Tunnelbana Hötorget. 
Söndagen den 5 februari fortsätter gästerna till Malmö för vidare aktiviteter.

riksförbundet Victor Jara

Riktpunkt nr 1 2012           15



Nordiskt Sommarläger 2012
Vecka 28, lördag den 7 – lördag den 14 juli 2012 är det återigen dags för Nordiskt sommarläger. Bli klokare i gott 
sällskap – och tag gärna familjen med. Danmark, KPiD och DKP, är i år värd för Nordiskt Sommarläger. För andra 
gången blir platsen det natursköna  Gedserby vid Gedser med långa sandstränder som ger möjligheter till bad och 
rekreation.  Vill man göra en utflykt till det forna DDR så ligger det bara en dryg timmes färjeresa därifrån med 
möjligheter till shopping eller bara promenera och låta nostalgin flöda. 

Programmet bjuder på både teori och diskussion om aktuella frågor som vi har gemensamt i de nordiska län-
derna, om ungdomens kamp, facklig kamp och kampen mot EU. Det blir också undervisning i agitation och pro-
paganda, från skriftliga och elektroniska medier till framställning av agitationsmaterial. Dessutom blir det trevliga 
och festliga kvällar. Det ordnas aktiviteter för barn liksom barnlekar för vuxna med bollspel och bad.

Maten kommer som vanligt att bli superb.
Vi har ett begränsat antal platser som fördelas mellan partierna, därför blir principen som vanligt ”först till 

kvarn”. Priset blir också det vanliga, 1 200 kr för vuxna och 300 kr för barn upp till 15 år. Priset täcker mat och 
logi, fest och festmiddag, dock ej drycker utöver saft, mjölk och kaffe. 

Det kommer att arrangeras busstransport från Köpenhamn till ett billigt pris, som deltagare från Sverige har 
möjlighet att ansluta sig till. 

Anmäl dig till particentralen 08-735 86 40 eller Jan Jönsson 0703 45 42 16, eller per e-post skp@skp.se . Anmäl-
ningsavgiften 500 kr för vuxna och 100 kr för barn betalas senast den 1/5 till PG.421 53 84 - 1 eller BG. 636-7080, 
resterande belopp betalas före den 1/7.

Det fullständiga programmet kommer att tillställas alla anmälda, och beräknas bli klart kring den 1/4.
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