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Citera oss gärna, men ange källan.

Europakten
Regeringen och det största oppositionspartiet i riksdagen, socialdemokraterna, har gjort en
överenskommelse som innebär
att de frivilligt underställer Sverige EU-byråkratins omyndigförklarande och kontroll av EUländernas ekonomiska politik.
I första hand påstås kontrollen rikta sig mot euroländerna
men kommer naturligtvis att
drabba alla länder som deltar,
och några former av undantag
finns inte i den traktattext som
ministermötet fastställde i slutet av januari. Vi liksom många
fackliga organisationer befarar
att europakten blir ett slag mot
det arbetande folket. Förutom
att det riskerar vara en bakväg
in i eurosamarbetet finns där
många andra negativa delar
med europakten.
Pakten är framforcerad av
främst tyska och franska politiker, i ett försök att snabbt häva
Europas kris och rädda euron.
Alla länder ska därför bankas in i samma ekonomiska
mall och enligt traktaten ska
EU-kommissionen kunna un-

derkänna staters budgetar om
de har för stora underskott. De
euroländer som inte skär ned
tillräckligt mycket ska tvingas
till böter.
Europakten stänger andra

rokrisfond till en ränta på 0,1
procent, ett lån som sedan privata banker kan använda för
att påtvinga krisande länder
räntor på 3 – 30 procent. En
ränta på 0,1 procent täcker

”Alla länder ska därför bankas in i samma
ekonomiska mall och enligt traktaten ska
EU-kommissionen kunna underkänna staters
budgetar om de har för stora underskott.”

riksdagens överlåtande av makt
till EU-byråkratin och stöld av
offentliga medel genom att ansluta sig till europakten.
Nej till svenskt deltagande i
europakten!
Sverige ut ur EU!
Stockholm den 5 februari
Sveriges Kommunistiska
Parti (SKP)
Partistyrelsen

NÄSTA NUMMER
vägar för krisbekämpning än
rena nedskärningar. Trots att
många ekonomer gång på gång
poängterat att det tvärtom
krävs en mer expansiv politik
som gör att människors köpkraft upprätthålls och företagen kan sälja, får vi alltså finna
oss i att pakten blir ett hot mot
svensk tillväxt när de nedskärningsideal som byggs in i systemet slår mot svensk exportindustri.
Pakten innebär också att
Sverige skall bidra med ett lån
på 100 miljarder till IMF:s eu-

inte ens inflationen som under
januari var 2,7 procent. De
hundra miljarderna kommer att
tas fram genom nedskärningar
och fler privatiseringar. Men
också genom att löner och löneutvecklingen begränsas och
bromsas, det innebär mindre
till producenterna och mer till
profitörerna. Och i årets avtalsrörelse erbjuder arbetsköparna
lägre löneökningar än inflationen.
Sveriges Kommunistiska Parti uppmanar alla arbetande och
demokrater att sätta stopp för

kommer i slutet av mars.
Ta tillfället i akt och prenumerera på Riktpunkt om du inte
redan gör det.
Och har Du något intressant
att berätta gör det i Riktpunkt.
E-postadress: riktpunkt@skp.se

”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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Kamp mot kapitalismen
”Sorgligaste exemplet på den ideologiska kollapsen
var när landets viktigaste LO-förbund, IF-Metall, vid
den kapitalistiska överproduktionskrisen 2008-2009
gick med på ett lönesänkningsavtal med syfte att
rädda företagen”

Den svenska arbetarrörelsen och de
svenska folkrörelserna genomlider
på 2010- talet sin
värsta ideologiska
och politiska kris.
Aldrig någonsin
under dess mer än
100-åriga historia
har villrådigheten
varit större. Man vet inte vad man vill och
man har glömt bort varför arbetarrörelsens
politiska partier finns och vilken historisk
uppgift fackföreningsrörelsen har. Övriga
folkrörelser som konsumentkooperationen
mm ser man som vilka aktörer som helst
på marknaden. Vars uppgift är ett kunna
erbjuda en bra produkt till konsumenterna.
I svenskt politiskt liv har alltid det socialdemokratiska partiet haft en särställning
som landets mest inflytelserika parti. Inget
parti i Europa har en så lång regeringsperiod bakom sig som det socialdemokratiska
partiet. Partiet har även inom fackföreningsrörelsen haft en total hegemoni. Genom
partiets särställning i det svenska samhället
blir därför partiets ideologiska och politiska kollaps en stor katastrof som märks på
samhällslivets alla områden.
Den ideologiska och politiska misären
är mer än tydlig inom fackföreningsrörelsen och då speciellt inom LO-kollektivet.
LO och den övriga fackföreningsrörelsen
ser inte längre sin uppgift som att arbeta
för ett annat och ett bättre samhälle, trots
att målsättningsparagrafen i de flesta förbund anger att man arbetar för ett socialistiskt samhälle. I stället ser man som sin
roll att ge medlemmarna bra service och
försäkringsvillkor. Sorgligaste exemplet på
den ideologiska kollapsen var när landets
viktigaste LO-förbund, IF-Metall, vid den
kapitalistiska överproduktionskrisen 20082009 gick med på ett lönesänkningsavtal
med syfte att ”rädda företagen”. Aldrig
någonsin tidigare har klassamarbetet manifesterats tydligare. I samma takt som den
ideologiska krisen breder ut sig inom arbetarrörelsen förlorar också LO-förbunden
och LO sitt förtroende bland sina medlemmar. LO-förbundens största problem är just
nu medlems och kandidatbrist. Att hitta
villiga kandidater till förtroendeuppdrag
är oftast en hopplös uppgift, det är inte
ovanligt att valberedningarna får lösa dessa
problem med att minska antalet kandidater
till styrelser och nämnder. Detta har även
medfört att lokala styrelser inom LO-facken inte längre accepterar att ta order direkt
från SAP:s kansli. I en Sifo- undersökning
2011 fick 1000 personer svara på frågan

vilken organisation de hade förtroende för.
På första plats kom Svenska Naturskyddsföreningen, på sista plats kom LO.
Den här utvecklingen betyder att samhället och dess problem individualiseras,
inte minst politiskt. När LO och SAP slutar
att ge svar på svåra problem, träder andra
krafter fram. Sverigedemokraterna är de
som vunnit mest. När de som är arbetslösa
aldrig får höra en vettig analys av kapitalismen och dess inneboende kriser är det lätt
för SD att kliva fram och berätta att allt
elände beror på de skäggiga muslimerna
som tar både jobb och samhällsekonomi
från de stackars arbetslösa svenskarna.
Den extrema kroppsfixering som råder
är ett annat tragiskt exempel på det individualiserade samhället. Aldrig någonsin har
det i Sverige givits ut så många vecko- och
månadstidningar som i första hand vänder
sig till kvinnor med budskap om hur man
gör för att få en fastare stjärt, större bröst,
sexigare läppar osv. Utvecklingen har gått
så långt att man sommartid på badstränder
kan se femåriga flickor som badar i bikini.
Den här våldsamma exploateringen av den
kvinnliga kroppen har fått mycket ödesdigra konsekvenser. Unga flickor 6 – 7 år
gamla önskar att banta för att få en vackrare kropp. Tonårsflickor som inte passar
in drabbas av aneroxi och självstympning.
Kapitalismen stjäl i sin profitjakt dessa
barn och ungdomars rätt att vara just barn
och ungdomar. Genom Socialdemokraternas och även Vänsterpartiets politiska
och ideologiska abdikation kan inte längre
dessa partier spela en antikapitalistisk och
antimonopolistisk roll i det svenska samhället. Dess roll har blivit att försöka ge kapitalismen ”ett mänskligare” ansikte.
Detta har fått till följd att den antikapitalistiska och antimonopolistiska rörelsen i Sverige måste agera utanför dessa
partier och inte sällan i direkt motsättning
till dessa partier. Arbetet mot EU och dess
mycket allvarliga nyliberala och arbetarfientliga politik är ett exempel på detta.
Det finns i Sverige en stark rörelse mot
landets krigspolitik där Sverige för första
gången sedan 1808 deltar i krig, och dessutom under Nato-befäl. Det finns också
en stark rörelse som agerar mot den kapitalistiska rovdriften på människor och na-

tur. Vi kan även med glädje notera några
embryon till rörelser som arbetar för att
återföra fackföreningsrörelsen till dess ursprungliga och historiska mål, att försvara
medlemmarna mot det kapitalistiska utsugningssystemet samt att vara med och bana
väg för ett bättre och annat samhälle, för
socialismen.
För att kampen mot kapitalismen och
dess rovdrift på människor och natur skall
kunna bli verkligt framgångsrik saknas tyvärr i det svenska samhället dess viktigaste
komponent, ett starkt och välorganiserat
kommunistiskt parti.
Sedan den historiskt nödvändiga reorganiseringen av SKP 1977 har utvecklingen
inte varit odelat positiv för partiet. Partiet
har förlorat mycket av det inflytande partiet tidigare hade. Inte minst gäller det inom
folkrörelserna. Ett starkt och välorganiserat kommunistiskt parti är inget självändamål, det är en förutsättning för att på ett
vetenskapligt sätt, baserat på marxismen –
leninismen kunna delta i och vägleda den
antikapitalistiska och antimonopolistiska
kampen framåt och till seger. Så länge det
i Sverige inte finns ett starkt kommunistiskt parti finns det inte objektiva förutsättningar för dessa rörelser att på lång sikt bli
framgångsrika. En absolut huvuduppgift är
därför att snarast möjligt och med alla till
buds stående medel bygga ut SKP organisatoriskt, ideologiskt och medlemsmässigt.
Partiets absoluta huvuduppgift är nu
som alltid att lägga ned all energi där klasskampen står som hårdast. Där kampen
om bestämmandet över mervärdet är som
hårdast, på arbetsplatserna och i fackföreningsrörelsen. Inget kampavsnitt är viktigare
än där. Den kampen blir än mer viktig mot
bakgrund av SAP:s ideologiska kollaps. Tar
inte SKP sitt ansvar för arbetarklassen kan
utvecklingen inom fackföreningsrörelsen
bli mycket tragisk.
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Camila Vallejo Dowling, Karol Cariola och Jorge Murua Saavedra.

Chilenska aktivister besökte Sverige
Under en intensiv Europaturné
besökte tre kända chilenska aktivister Stockholm och Malmö. De
berättade om den sociala rörelse
som växt sig stark i Chile efter
förra årets stora protester som
blev omtalade över hela världen.
Tyska Rosa Luxemburg-stiftelsen ordnade Europaturnén med
de tre unga aktivisterna Camila
Vallejo Dowling, ungkommunist och tidigare ordförande
för FECH (Chiles Universitets
Studentfederation), Karol Cariola, som varit ordförande för
FEC (Conception-Universitetets
Studentfederation) och är generalsekreterare för Chiles Kommunistiska Ungdomsförbund,
samt Jorge Murua Saavedra,
styrelsemedlem i CUT (Chilenska LO) och styrelsemedlem i
CONSTRAMET
(Chilenska
Metall).
Camila Vallejo Dowling har
förvandlats till en ikon, eller
som brittiska The Guardian
skrev: ”inte sedan Subcoman-
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dante Marcos dagar har Latinamerika varit så förtjust i en rebelledare. Denna gång finns det
inte pistoler, bara ett örhänge i
näsan”. Med 78 procent av rösterna har hon även blivit vald
till årets personlighet av The
Guardian.
Offentliga möten hölls i
Stockholm lördagen den 4 februari och i Malmö dagen därpå. Ett fullsatt Moriskan i Folkets Park i Malmö lyssnade när
de berättade om situationen i
sitt hemland. Karol Cariola var
första talare.
– Det vore fel att idag tala
om en studentrörelse, rörelsen
har vuxit bortom det. Idag är
det en social rörelse som omfattar studenter och arbetarklassens olika skikt, sa Karol Cariola.
– Studenterna har nu satt ned
foten på gatorna. Men det har
inte bara varit studenter utan
också våra familjer, arbetare,
barn, hemmafruar. En och en
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halv miljoner människor har
deltagit i kampen när den varit
som starkast.
Hon berättade också att närmare 80 procent av arbetarna
känner sig exploaterade av arbetsköparna.
– Fattiga arbetare tvingas
betala mer i utbildning till sina
barn än vad de har i lön. Samtidigt förpassas fattiga till ingen
eller dålig kvalitet på utbildningen.
Karol Cariola berättade också att den ekonomiska makten
är koncentrerad till 114 familjer, varav president Sebastián
Piñera Echeniques familj är en.
– Rörelsen har en stor uppgift. Det är presidentval i Chile
i år och presidenten har det lägsta stöd en president någonsin
haft i Chiles historia.
Camila Vallejo Dowling, som
var nästa talare, talade om att
60 procent av grundskoleutbildningarna är privatägda och
80 procent av de högre utbild-

ningarna.
– Utöver den privata så
måste den offentliga vara självfinansierad. Så lite stöd från
staten att skolorna måste ta ut
avgifter samtidigt som privata
är subventionerade och gör
vinst på resurserna från staten,
sa Camila Vallejo Dowling.
– Vi måste ta makten i våra
egna händer. Ändra sätt att
göra politik på. Politik är inte
bara parlament utan i vår vardag på gator, skola och arbetsplatser.
Jorge Murua Saavedra talade
om att den fackliga kampen
är hård. Minimilönen är 283
Euro och facken har ingen rätt
att teckna kollektivavtal. Han
pratade också om problemet att
pensionsfonderna är privatiserade, liksom i Sverige. Ett krav
som lyfts i fackföreningsrörelsen är att återförstatliga koppargruvorna.
Fredrik Jönsson

Inrikes

Italiensk immigrant-familj i Argentina. Personerna på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: SXC.hu.

Om de papperslösa
Kommentar. Sverige har som
medlem i EU och stödland åt
Nato ett direkt ansvar för imperialismens härjningar. Människor tvingas på grund av monopolkapitalets exploatering och
krigföring från sina hem och
hemländer, antingen av direkta
förföljelser eller pga att förstörelsen av samhället gått så långt
att det helt enkelt är omöjligt
att stanna kvar. Många har inte
möjligheten, rätten eller ekonomin som krävs för att emigrera
med korrekta eller fullständiga
papper och identifikationshandlingar. Dessa människor kallas
papperslösa då de saknar handlingar som enligt det mottagande landets bedömningsgrunder
krävs för att styrka sin identitet.
Sådana människor är en extremt utsatt grupp. Utan kompletta handlingar kan deras situation, behov och potentiella
anspråk på flyktingstatus eller
uppehållstillstånd inte utredas och de befinner sig således
praktiskt taget i ett juridiskt
ingenmansland.
I Sverige behandlar vi dem
därför som brottslingar, de placeras på s.k. ”förvar” där de
fogligt skall vänta på besked;
inte bara på hur deras situation
bedöms utan även på om deras
anspråk överhuvudtaget skall
beaktas! Som medlem i EU och
undertecknande av Dublinför-

ordningen förbjuds vi nämligen
att rättsligen pröva flyktingars
anspråk, oavsett kompletta
handlingar eller ej, om det finns
dokumenterat att de innan korsandet av den svenska gränsen
befunnit sig inom övrigt EUland. Finns sådan dokumentation kan flyktingen ifrågas
asylanspråk enbart bedömas
och behandlas i och av det medlemslandet. En förordning som
i praktiken skyfflar över ansvaret för behandlingen av den europeiska unionens immigration
på dess yttersta gränsländer –
vilka således får verka som dess
brutala vaktposter.
Monopolkapitalets
imperialistiska länder och unioner
(såsom EU) bedriver och understödjer krig och exploatering av världens folk, drivna av
kapitalismens ständigt ökande
ackumulations- och profitbehov, men vägrar ta ansvar för
dess följder. Istället låter man
extremhögern komma till tals
igen, krävandes flyktingstopp
och förföljelse av invandrare, d
v s ännu omänskligare behandling av de redan utsatta. Dessa
kapitalets fascistiska vakthundar fyller två viktiga funktioner: de riktar det arbetande
folkets välgrundade missnöje
med högerpolitikens nedmontering av välfärdssamhället mot
ett för kapitalet ofarligt område

OCH deras mer eller mindre
öppet rasistiska retorik får den
liberala högerns arbetarfientliga
och internationellt osolidariska
propagering för arbetskraftsinvandring att framstå progressiv
och human.
Den liberala och den fascistiska högerns osämja är bara
ett spel för gallerierna. Det
båda sidor vill är att undergräva arbetarklassen politiskt och
ekonomiskt – något som visar
sig bara man ställer frågan om
resultatet av endera sidans politik. Arbetskraftsinvandring:
lönedumpning,
exploatering
av fattigare länders utbildade
arbetskraft, styrkande av kapitalets rätt framför arbetarnas.
Flyktingstopp, införande av
andragradens medborgarskap
för utlandsfödda, rättslig diskriminering: En extra utsatt
del av arbetsklassen skapas av
de redan erkända invandrarna.
En ytterligare förstärkt utsatthet för de icke erkända, de papperslösa, de irreguljära, vilket
ofrånkomligen utgör grunden
för en utbredd illegal arbetsmarknad utövande press på
den legala i profiteringens och
kapitalets intresse. För inte ens
Jimmie Åkesson kan vara så
förblindad av sina egna lögner
att han tror att SD kommer
stoppa invandringen! Man kan
aldrig hindra människor från

att fly för sina liv. Det SD och
resten av Sveriges och Europas
extremhöger dock kan uppnå
är att göra situationen än värre
för arbetarklassen genom att
återigen plocka fram kapitalets
läderstövlar och låta fascismens
piska vina över våra ryggar, och
tvinga oss att piska varandra!
Behandlingen av papperslösa
och flyktingar är således ytterligare en fråga i vilken Sveriges medverkan i EU inte kan
ignoreras. Som EU-land undertecknande Dublinförordningen
avsäger vi oss möjligheten att
upprätthålla rättsäkerhet och
värdighet för imperialismens
hitresta offer, vi avsäger oss ansvaret för understödjandet av
monopolkapitalets härjningar.
För att överhuvudtaget kunna upprätthålla någon form av
nationellt anspråk på upprätthållande av mänskliga rättigheter, internationellt som nationellt, måste vi således snarast
möjligt utträda ur den Europeiska Unionen – en monopolkapitalets sammanslutning vars
hänsynslösa exploatering och
parasitering på det arbetande
folket sakta men säkert driver
dess medlemsländer mot barbari och kollaps.
Jonas Hellberg
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Swedbank var en av bankerna som gjorde stora vinster förra året.

79 miljarder i vinst för
storbankerna förra året
Det var ett bra år för storbankerna i fjor. Den sammanlagda
vinsten för affärsbankerna blev
79,1 miljarder kronor, konstaterar SR Ekot.
Politiker som Anders Borg (M)
har utåt sett kritiserat bankerna
emellanåt, trots att högern bara
för några år sedan, 2008, gav
storbankerna 1500 miljarder

kronor i bankstöd. Då skrev
finansdepartementet i ett pressmeddelande: ”Åtgärderna syftar till att förbättra bankernas
finansiering och sänka deras
upplåningskostnader”.
Ordförande i SKP, Victor
Diaz De Filippis kommentar är
att bankerna lurar folk:
– Och de rånar helt enkelt folket. Man tar ut enorma vinster.

Lyssna på Radio
Kommunist på
www.kommunist.se
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– Det räcker inte med att man
kritiserar dem som Anders Borg
gör. Man måste också handla,
säger Victor Diaz De Filippi.
Kommunisterna vill förstatliga bankerna och låta kapitalet
hamna i händerna på de rätta
ägarna, folket.
Fredrik Jönsson

Bankernas rörelsevinst 2011
Miljarder kronor. Siffror för 2010
inom parentes.
Swedbank 15,4 (10,0)
SEB 15,3 (11,4)
Nordea 31,9 (32,7)
Handelsbanken 16,5 (14,8)
Källa: TT

Inrikes
Svevia-konflikten
är löst
Byggnadsarbetarförbundet
drar tillbaka alla stridsåtgärder
mot Svevia-företagen, eftersom parterna tecknade kollektivavtal den 16 februari.
– Elektrikerna var beredda att
stänga gruvan i Kiruna för att
stödja Byggnads strejkande
medlemmar. Det är gott att ha
starka vänner. Säkerligen var
det just Elektrikerna som fick Arbetsgivarverket att ge sig, säger
SKP:s facklige sekreterare, Lars
Lundberg.
Det var för att få statliga Svevia
att skriva under ett kollektivavtal med Byggnads som facken
vidtog stridsåtgärder. Ett hundratal byggnadsarbetare berördes, främst i Västsverige.
– Att ett statligt bolag använder sig av lönedumpning
för att vinna och driva byggprojekt är ett hån mot alla
byggnadsarbetare i Sverige. Ett
bygge är ett bygge och då ska
också en byggnadsarbetare få
sin rättmätiga lön, sa Byggnads
avtalssekreterare Torbjörn Johansson, då de gick ut med
varslen.
Tidningen Byggnadsarbetaren rapporterade tidigare att
det enligt facket kan skilja flera
tusen kronor per månad mellan
en byggnadsarbetare som jobbar för Svevia och en som jobbar under byggavtalet.
Torbjörn Johansson säger nu
att det ”är mycket glädjande
att vi kommit överens”.
FJ

Två av tre
arbetslösa får ingen a-kassa
Enligt nya siffror från
Arbetsförmedlingen,
som Dagens Nyheter
tagit del av och rapporterade om den 22
februari, får endast 36
procent av de som är
arbetslösa på heltid ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.
Av 202 000 arbetslösa
i november hade ungefär 120 000 personer
ingen ersättning alls,
skriver Dagens Nyheter. De som inte får akassa tvingas leva på

försörjningsstöd eller
med hjälp av ekonomiskt stöd från familj
eller vänner.
I januari 2006 fick
70 procent av de arbetslösa
ersättning
från a-kassan. Sedan
dess har regeringen
genomfört stora förändringar av arbetslöshetsförsäkringen,
bland annat höjt avgifterna. Men regeringen
har också gjort det
svårare att kvalificera
sig till ersättning vid
sysslolöshet.

Under två år lämnade en halv miljon
människor a-kassan.
Anders Kjellberg, professor i sociologi vid
Lunds universitet, säger till tidningen att
det i regel var de som
tjänade minst som fick
betala mest.
– På flera håll inom
LO var den sammanlagda avgiften för fack
och a-kassa uppe på
700–800 kronor. Det
innebar att organisationsgraden blev högre
bland tjänstemän än

arbetare, säger Anders
Kjellberg.
Melker Ödebrink,
kanslichef på Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO), säger:
– Att andelen som
får ersättning har sjunkit beror på att regelverket förändrats. Det
är svårare nu att få
ihop ett arbetsvillkor.

”En mycket
märklig avtalsrörelse”
Årets avtalsrörelse är
mycket märklig, anser
SKP:s facklige sekreterare, Lars Lundberg.
Det är första gången
i historien som LOförbunden inte kunnat
ena sig, berättar Lars
Lundberg.
– Elva LO-förbund
enade sig om att kräva
3,6 procent eller 840:
-/mån samt 100: - extra till lågavlönade
som tjänar mindre än
22 000: -/mån. Detta

sade Metall nej till och
slöt ett avtal på 2,6
procent och ingen låglönepott. Metall fick i
denna uppgörelse med
sig låglöneförbundet
Livs samt träfacket
GS, säger Lars Lundberg.
Sveriges Byggindustrier har sagt nej till
Byggnads krav och
yrkat på att Metallavtalet måste utgöra
märke.
– Än märkligare
blir det då Sveriges

Byggindustrier har begärt medling INNAN
förhandlingarna
ens
börjat. Förutom industriförbunden är Byggnads först ut i avtalsrörelsen.
– 1 april kommer
Handels och då kommer striden att stå vid
låglönepotten.
Det
innebär att det kan
bli så att Metall står
enade vid arbetsköparna mot de extremt
lågavlönade kvinnorna
som sitter i kassan på

Konsum.
Ett ytterligare bevis
på förfallet inom LO
är att Wanja LundbyWedin uttalat sitt stöd
för den nya Europakten samtidigt som
ordförandena i Byggnads, Fastighets, Seko,
Målarna, Elektrikerna
och Transport tagit avstånd från densamma.
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Kvinnokamp – klasskamp
För kommunister är roten till
alla former av förtryck uppdelningen av samhället i klasser.
Många feminister ser roten till
förtrycket av kvinnor i något
som är rotat i männens natur, i
synnerhet är den uppfattningen
vitt spridd bland borgerliga och
småborgerliga feminister av
båda könen. Enligt dem är det
inte ett socialt utan ett biologiskt fenomen. Det är inte bara
en omarxistisk syn på jämlikheten mellan könen, den strider
även mot all vetenskap om den
mänskliga rasen och historiska
erfarenheter av klasskampen.
Det är dessutom en djupt pessimistiska slutsats. För om vi
accepterar att det finns något
inneboende hos män som får
dem att förtrycka kvinnor, är
det svårt att se hur den nuvarande situationen någonsin
kommer att ändras. Slutsatsen
blir att män alltid har förtryckt
kvinnor och därför kommer
kvinnoförtrycket alltid att finnas kvar. Även om man påstår
sig vilja dämpa och försvåra
förtrycket genom lagstiftning
och upplysning.
Kommunisternas teori och
vetenskapliga bevisföring visar
att förtrycket av kvinnor bara
är så gammalt som uppdelningen av samhället i klasser.
Tillsammans med klassamhället, privategendomen, staten
och familjen uppstod förtrycket
av kvinnor. Dess avskaffande
är därför beroende av avskaffandet av klasser, vilket sker
genom den socialistiska revolutionen. Detta betyder inte att
förtrycket av kvinnor automatiskt kommer att försvinna när
arbetarklassen tar makten. Det
psykologiska arvet efter borgarklassen kommer slutligen
att övervinnas när sociala villkor skapas för verkligt mänskliga relationer mellan män och
kvinnor. Men till dess att arbetarklassen störtar kapitalismen
och skapar förutsättningarna
för att uppnå ett klasslöst samhälle, är ingen verklig frigörelse
av kvinnorna möjlig.
För att genomföra den socialistiska revolutionen är det
nödvändigt att förena arbetar-
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klassen och dess organisationer,
en kamp som skär igenom alla
linjer av språk, nationalitet, ras,
religion och kön. Detta innebär
att arbetarklassen måste ta på
sig uppgiften att bekämpa alla
former av förtryck och exploatering, ställa sig i spetsen för
alla förtryckta skikt i samhället och bekämpa alla försök att
dela upp det arbetande folket,
även när dessa försök stöds av
delar av de förtryckta själva.
Det finns många paralleller
mellan kommunisternas syn på
kvinnokampen och den kommunistiska synen i den nationella frågan. Vi har skyldighet
att bekämpa alla former av
nationellt förtryck. Men det betyder inte att vi stödjer nationalism. Marxismen-leninismen är
internationalism.
De borgerliga och småborgerliga nationalisterna spelar en
skadlig roll genom att dela upp
arbetarklassen utifrån nationallitet, de spelar på förståeliga
känslor av bitterhet som orsakats av många år av diskriminering och förtryck samtidigt
som de undviker klassfrågan
och därmed spelar förtryckaren
i händerna. Lenin och de ryska
kommunisterna förde en oförsonlig kamp mot alla former av
nationellt förtryck, mot försök
av borgerliga och småborgerliga nationalister att använda den
nationella frågan för demagogiska syften. De visade på behovet av att förena arbetarklassen
av alla nationaliteter i kampen
mot nationalism och kapitalism
som den enda verkliga garantin
för en varaktig lösning på den
nationella frågan.
Med andra ord, kommunisterna tog sig an den nationella
frågan från en klasståndpunkt.
Samma ståndpunkt tar kommunisterna när det gäller förtrycket av kvinnor. Medan vi
bekämpar alla former av diskriminering och förtryck av kvinnor måste vi beslutsamt förkasta borgerlig och småborgerlig
feminism som ser det grundläggande problemet som en konflikt mellan män och kvinnor
och inte som en klassfråga.
Hela mänsklighetens historia
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visar att klassfrågan är det primära, och att det alltid har varit
en skarp kamp mellan kvinnor
i de förtryckta klasserna, som
stod för revolutionär förändring och välmående kvinnor,
”progressiva”, som enbart använde frågan om förtrycket av
kvinnor för sina egna själviska
syften. I varje epok har denna
klasskillnad visat sig, och dessutom i de skarpaste former.
Ett par exempel är tillräckligt
för att illustrera detta.
I Paris såg vi 1789 upprättandet av Revolutionära republikanska kvinnliga medborgare som krävde rösträtt för
kvinnor och kvinnors rätt att
inta de högsta civila och militära posterna i republiken - det
vill säga kvinnors rätt till full
politisk jämlikhet med män
och rätten att kämpa och dö
för orsaken till revolutionen.
De kvinnor som spelade en så
framträdande roll i revolutionen motsatte sig den ”heliga
äganderätten” eftersom de förstod revolutionen utifrån sin
egen klass´ ställningstagande.
Fientligt inställda till allt borgerligt strävade de instinktivt
efter en republik där alla män
och kvinnor skulle vara helt
lika - inte bara lika inför lagen
- det vill säga de strävade efter
ett klasslöst samhälle, en värld
utan rika och fattiga.
Vi vet att det var ett omöjligt
mål på den tiden. Produktivkrafterna som är den materiella basen för socialismen hade
ännu inte uppnått en tillräcklig mognad för att möjliggöra
detta. Klasskaraktären i den
franska revolutionen var av
nödvändighet borgerlig. Men
detta var ingalunda självklart
för massorna som så entusiastiskt slutit sig till revolutionen,
det var ingen strid om man eller
kvinna, striden gällde att säkra
rättvisa för sin klass.
I oktober samma år, medan
herrarna i den konstituerande
församlingen talade i oändlighet om reformer och konstitutioner, reste sig de fattiga
kvinnorna i Paris, fiskarfruar,
tvätterskor, sömmerskor, butiksflickor, tjänstefolk och ar-

betarkvinnor, upp spontant.
Dessa kvinnor organiserade en
demonstration och marscherade till Paris Town Hall krävande billigare bröd och vapen
och ammunition för sina män.
I England uppstod i slutet på
1800-talet en rörelse som fick
namnet suffragettrörelsen. En
del av de ledande kom från familjen Pankhurst, modern Emmeline och systrarna Christabel och Sylvia. Deras strategier
skilde sig ganska snart, modern
och Christabel blev ledande för
den liberala delen av kvinnorörelsen som nöjde sig med formell jämställdhet och rösträtt
för kvinnliga fastighetsägare,
det vill säga för kvinnor i sin
egen klass. Sylvia Pankhurst
nöjde sig inte med detta utan
jobbade frenetiskt för att få
med arbetarklassens kvinnor i
kampen för verklig jämställdhet
och rösträtt för alla. När den
kvinnliga rösträtten infördes i
England 1918 i svallvågorna
efter oktoberrevolutionen, blev
resultatet efter 20 års kamp att
mamman blev kandidat för Torypartiet och Sylvia blev en av
grundarna av Englands kommunistiska parti. Suffragettrörelsen splittrades efter en tydlig
klasslinje och den liberala delen
appellerade vid först världskrigets utbrott under parollen
”King, Country, Freedom”.
Det var borgarklassens feminism mot arbetarklassen.
Det avslöjade den borgerliga
feminismens verkliga klasskaraktär och den avgrund som
skiljer den från arbetarklassen
och socialismen. Trots deras
verbala radikalism och demagogi var de beredda att förena
sig med män i sin klass, den
härskande klassen, mot män
och kvinnor av proletariatet,
de som skulle bära bördorna
av kriget och utstå död och lidande.
Arbetarkvinnornas
deltagande i revolutionerna som
skakade och omvandlade Ryssland i början av 1900-talet är så
välkända för kommunister och
stora delar av mänskligheten att
det är onödigt att upprepa dem.
Men utan arbetarkvinnornas
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deltagande i 1905 års revolution, i februarirevolutionen
1917 och oktoberrevolutionen
så är frågan om upprättandet
av den första arbetarstaten någonsin gått att genomföra.
Det arbetande folket måste
ihärdigt ta upp frågan om kvinnornas ställning i samhället,
bekämpa ojämlikhet och alla
yttringar av förtryck, diskriminering och orättvisor. Men det
måste alltid göras utifrån ett
klassperspektiv. Samtidigt som
vi konsekvent kämpar för varje
reform som innebär ett verkligt
framsteg för kvinnorna, måste
vi förklara att det enda sättet att uppnå full frigörelse för
arbetarkvinnor och alla andra
förtryckta skikt i samhället är
genom avskaffandet av det kapitalistiska systemet . Förutsättningarna för detta är enhet mellan arbetare och arbetarkvinnor
i kampen mot kapitalismen.
Varje ansats till att spela ut
kvinnor mot män, eller för att
dela och segregera kvinnor från
resten av arbetarrörelsen är reaktionärt och måste bekämpas.
Vi slåss för arbetarklassens
enhet, oberoende av kön, ras,
hudfärg, religion eller nationalitet. Vår kamp för arbetarkvinnornas sak förutsätter kamp
mot alla former av borgerlig

och småborgerlig feminism.
När borgerliga och småborgerliga idéer får inflytande i arbetarrörelsen spelar de alltid de
mest reaktionära element i händerna och bidrar till splittring
av arbetarklassen. Och just de
arbetande kvinnorna utgör idag
en stor och växande del av arbetarklassen.
Att enbart uppnå formella
”lika
rättigheter”
utan att förändra de
sociala relationerna
lämnar de grundläggande rötterna till
kvinnoförtrycket i
det
kapitalistiska
samhället
orörda.
Den borgerliga feminismen och kapitalet
har under senare tid
skapat ett utrymme
för kvinnliga verkställande direktörer,
präster,
bankirer,
etc. Hur har det påverkat arbetarklassens kvinnor? Ett ärligt svar måste vara
- inte ett dugg, däremot har det öppnat
karriärmöjligheter
för de småborgerliga
feministerna
som
inte är sena att utnyttja dem, och väl i

det kapitalistiska systemets ledning är de precis lika reaktionära som de män de bekämpat.
Därför är vi oförsonliga motståndare till borgerlig och småborgerlig feminism. Den har
ingenting gemensamt med den
verkliga kampen för frigörelse
av kvinnor som bara kan förverkligas genom att störta kapitalismen.

Därför organisera er, arbetarklassens kvinnor och män, i det
kommunistiska partiet i Sverige, Sveriges Kommunistiska
Parti.
Jan Jönsson

Socialdemokraterna vill ha
drönare istället för alternativ energi
Och jag tror knappast att moderater eller folkpartister är av
annan åsikt.
Norra Sverige utan minister
efter Maud Olofssons avgång
läser vi i media. Men det är
ingen fara. Där finns andra ljushuvuden.
Kommunalrådet Jerry Johansson och miljönämndens
ordförande Anders Harr anser att Arvidsjaurs kommun är
olämplig för vindkraft utom
Fiskberget där det ryms sex
vindkraftverk.
De deklarerar i en artikel i
Piteåtidningen den 31 oktober
att både det militära och civila
flyget är av central betydelse för
kommunens utveckling. Vi kan
inte äventyra luftrummet över
Arvidsjaurs kommun är rubri-

ken. Bland annat skriver de att
”Inflygningsområden för jaktplan och även den spännande
utvecklingen gällande UAV
(obemannade flygfarkoster så
kallade drönare) gör att luftrummet är viktigt och en framtidspotential. Eftersom detta är
en viktig fråga för kommunen
kan vi inte äventyra den.”
Så ska lilla Arvidsjaur få en
markering på världskartan i
maktkampen om oljan. Tycker
socialdemokraterna att det är
hedrande för partiet att satsa
på mördarmaskinernas och
NATO:s framtid istället för att
lägga fokus på ett minskat beroende av fossila bränslen en
miljövänlig infrastruktur i form
av ett utbyggt järnvägsnät.
Världen rustar för krig och

miljöförstörelse istället för på
alternativen, fred och miljösatsningar. Bomber istället för diplomati mot problemen i världen
verkar vara den nuvarande lösningen. Längre än så har vi inte
utvecklat vår civilisation. Sverige är inte undantaget. Både vår
statsminister och vår utrikesminister sitter bara och väntar
på att isen i Arktis ska smälta
så att vi kan vara med och dela
på tillgångarna av gas och olja
från det mycket naturkänsliga
området. Vore det inte bättre
att satsa på att isarna inte ska
smälta i form av miljöåtgärder
men då kan man inte slicka i sig
de oljedroppar som eventuellt
vi blir tilldelade och Carl Bildts
aktier skulle inte ge så mycket
avkastning, så det är väl inte att

vänta
Vad vi istället kan vänta är en
NATO-bas i Arvidsjaur och ett
eventuellt krig med Ryssland.
Den svenska regeringen har
höjt säkerhetsläget och blivit
mer hemliga än på länge. Börja
istället arbeta för fred och miljö
så kan vi säkert sänka säkerhetsläget och släng ut NATO ur
landet! Det svenska folket vill
inte ha dem här och det svenska
folket vill inte ha krigshetsare i
regeringen.
Det hysteriska kravet på
tillväxt och vinst mördar både
miljö och människor.
Astrid Boman
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Afete, Marie Liljekvist och Charlie Paulsson.

En sektionschefs åsikter om äldrevården
I massmedia har det på senaste
tiden rapporterats om missförhållanden inom äldrevården.
Åtskilliga fall rörande vanvård
av äldre människor har avslöjats,
inte minst skandalerna kring
vårdbolaget Carema.
Riktpunkt bestämde sig därför
att besöka Päronskogens äldreboende, ett kommunalt äldreboende, beläget i bostadsområdet Kulladal i Malmö för att få
en intervju med sektionschefen
Marie Liljekvist.
Päronskogen är ett gruppboende för äldre personer med
inriktning på demens som består av sammanlagt fyra avdelningar. Två av dessa är avsedda
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för dementa personer. De äldre
på Päronskogen får lov att bo i
par, men då har de olika rum.
Djur tillåts komma på besök.
De tillåts även dricka vin. Här
jobbar även trivselassistenten
Afete som är anställd som en
extra resurs på heltid. Hon trivs
jättebra med sitt jobb och hjälper bland annat till i köket och
finns där som samtalsstöd för
de äldre. Maten på Päronskogen lagas av personalen själv.
Det finns även speciella kostombud som ansvarar för matsedlarna. Här finns också två
heltidsanställda sjuksköterskor
vid behov.
Vad är då positivt med äldreomsorgen idag? Marie Lilje-

Riktpunkt nr 2 2012

kvist tycker det är bra att det
finns lagar och regler som ser
till att den enskilde får en kvalitativ vård. Hon konstaterar
också att man arbetar efter genomförandeplaner och att personalens bemötande inom äldreomsorgen oftast är bra idag.
Dock anser hon att tidsbrist
och ibland avsaknad av kompetens hos personalen är två alarmerande problem.
Enligt Marie Liljekvist behövs det också mer specialutbildning och mer personal.
Man hade kunnat ge en bättre
vård som är mer individuellt
anpassad. Hon efterlyser ett
mer salutogent och hälsoinriktat arbetssätt samt att man job-

bar mer efter Socialtjänstlagen.
Marie Liljekvist anser också
att regeringen fokuserar på
äldreomsorgen. Regeringen vill
att äldreomsorgen har bra värdegrund och att äldreomsorgen
arbetar med framgångsfaktorer
menar hon. Men hon önskar att
det skulle finnas mer resurser
till äldreomsorgen.
I framtiden ser hon gärna att
det finns kompetent personal
som vill jobba med äldre och
som är stolta över det. Hon vill
också att yrken relaterade till
äldreomsorgen ska få en högre
status i framtiden.
Charlie Paulsson

Utrikes

Grekland: Folkets ilska kommer att
krossa koalitionsregeringen PASOK-ND
Vi ger inte upp!
PAME:s demonstration den 12
februari 2012
* Hundratusentals demonstranter skrek över hela landet:
”Regeringen med sin kriminella
politiska linje måste avgå nu,
tillsammans med trojkan. Inget
memorandum får undertecknas.
Inget nytt avtal. Det är plutokratin som ska betala. ”
* PAME:s demonstration i Aten
var överväldigande. Mycket stora demonstrationer hölls över
hela landet.
* Arbetarna handlade oförskräckt mot statens organiserade plan för att undertrycka
demonstrationen.
Med storslagna manifestationer i Aten och ett dussintal
grekiska städer krävde arbetarklassen, andra folkliga skikt
och ungdomar att den nya
promemorian inte ska godkännas i parlamentet, vilket gav ett
tydligt svar på den anti- sociala
politiska linjen och regeringens utpressning. Detta var den
största demonstrationen under
de senaste decennierna och kännetecknades av PAME:s enorma
manifestation med klass-orienterade fackförbund med krav
som inte godkänner låneavtalet,
för ett störtande av den antisociala politiken, ett utträde ur
EU med en ensidig uppsägning
av skulden, för folkmakt, så att
landets tillgångar kan utnyttjas
och ge välstånd åt folket.
Vid PAME:s manifestation
noterade C. Katsiotis i sitt tal:
”Folket ska inte frukta dem,
inte heller vara tyst och låta sig
flås levande. Det har ingen betydelse om detta sker inom eller utanför euro- zonen, med en
kontrollerad eller okontrollerad
konkurs. Det som är avgörande
är att människorna beslutar sig
för att inte göra några fler uppoffringar för plutokratin och att
inte fylla kapitalisternas bankvalv medan de och deras barn
kommer att sänkas ned i en absolut fattigdom och misär. ”
Det bör noteras att de nya
åtgärderna tar bort tre månads-

löner per år från arbetarna (en
22% minskning) och 4 månadslöner från nyanställda arbetare
(32% minskning), bortsett från
andra åtgärder och de tunga
skatterna som kommer att
minska arbetarnas inkomster
ännu mer.
Demonstranterna stannade
över 6 timmar på gatorna, organiserat, formade till en enorm
samling med sammanlänkade
armar, utan rädsla, trots en orgie av förtryck och aktivitet
från provokatörerna som brände byggnader i stadens centrum.
Det var en plan för primitivt
och naket statsförtryck som utnyttjade huvor och tontals med
tårgas (redan tidigt på kvällen
vittnades det om att statsförtryckets tårgasförråd var uttömt) samt chockgranater, vilka
användes helt oprovocerat mot
hundratusentals demonstranter som översvämmade stadens
centrum igår när den nya promemorian diskuterades i parlamentet.
Regeringens plan var uppenbar: Att bryta demonstrationen
så att folk inte skulle nå fram
till Syntagma- torget. Ytterligare en målsättning med denna
plan som innehöll dussintals
bränder och materiell förstörelse i centrum av huvudstaden var
att det arbetande folket i Aten
skulle underkasta sig de nya
anti- sociala åtgärderna och att
dölja PAME- manifestationen
med tiotusentals arbetare från
kamerorna, liksom att skingra
massdemonstrationen, få godkännande enligt den hotfulla
frågeställningen ”rädda landet”
eller ”förstörelse” och ”kaos”
med en tänkbar konkurs.
I sitt uttalande fördömde
KKE ”den statliga planen för
att undertrycka och skrämma
folket. Vid den tidpunkt då
parterna i plutokratin och EU:
s rovgiriga allianser pressar
och hotar folk att rösta för en
promemoria för folkets konkurs med olika mekanismer
som brinnande byggnader för
att skapa scenen av förstörelse

som de visar upp för folket (…
) kravallpolisen och de maskerade agerade på ett samordnat
sätt mot den magnifika demonstrationen i syfte att skingra
folket. (…) De använder lögner,
utpressning, förtryck och provokationer i syfte att underkuva
folket. Men de är hjälplösa när
de finner sig själva stå ansikte
mot ansikte med ett folk som är
fast beslutet och organiserat att
kämpa och vinna för sin rättvisa sak.
Grekands
Kommunistiska
Parti- KKE uppmanar arbetarklassen, folket, ungdomarna att
vara beredda och vaksamma för
att hindra alla försök till vidtagande av auktoritära åtgärder”.
Inne i parlamentet under diskussionen kring de barbariska
åtgärderna om låneavtalet visade den parlamentariska gruppen för KKE, med sin ideologiska och politiska överlägsenhet
hur regeringen, PASOK, ND
och medierna utövar utpressning mot det folk som redan
gått i konkurs och inte kan gå
i konkurs en gång till. Genom
sina insatser visade de kommunistiska parlamentsledamöterna att ingen representant i
parlamentet har rätt att rösta
för de barbariska åtgärder som
utplånar folkets och arbetarklassens inkomster, inför tryck
och skärpta motsättningar. De
borgerliga partierna som i stor
utsträckning förespråkar dessa
åtgärder led också allvarliga
förluster i omröstningen. 22
av PASOK:s ledamöter och 21
ND:s som motsatte sig linjen att
rösta för avtalet fick avgå från
sina poster (inklusive nuvarande och tidigare ministrar). Det
nationalistiska partiet LAOS
som hade uppgett att det skulle
rösta nej till låneavtalet deltog
inte i omröstningen. Däremot
röstade två av dess parlamentsledamöter för låneavtalet. Det
indikerar att totalt 199 av 278
parlamentsledamöter
röstade
för låneavtalet. 74 parlamentsledamöter röstade emot.
På grund av trycket från

KKE, använde de borgerliga
partierna sig av antikommunism och gemenheter som bland
annat betonades av det provokativa tal som E. Venizelos
höll, vice ordförande i regeringen och kader av PASOK.
Detta väckte en stark reaktion
hos hela KKE:s riksdagsgrupp,
vilka stod upp och protesterade,
de svarade dynamiskt på utpressningen medan volymer av
eländiga lagförslag symboliskt
kastades från KKE:s till ministrarnas bänkar.
Generalsekreteraren för CC
för KKE, Aleka Papariga, tog
till orda och nämnde bland annat:
”Du försöker bokstavligen
att underkuva sinnet hos de
människor som lider, av de fattiga med hjälp av en aldrig tidigare skådad ideologisk hotelse.
Ursäkta mig, jag jämför dig
inte med honom, men Goebbels skulle vara avundsjuk på
dig. En stor konkurs kommer!
Vem talar du till? De människor
som redan har gjort konkurs?
Nej, vi är inte intresserade av
ett Grekland som kommer att
ha räddats och ett folk i konkurs. [...] Sedan i morse har du
oavbrutet talat om förstörelsen
och till och med inbördeskrig
[...] Även den statliga televisionen kommer plötsligt ihåg inbördeskriget [...] Vi svarar när
det är dags. Men du är ansvarig
när du ger sådana problemställningar till folket. Du har tidsfristerna för trojkan och kommissionen. Och jag säger att
sådana ultimatum inte utfärdas
även inför världskrig. [...] Du
provocerar oss.
Vi har lyssnat på dig hela
dagen talande om krig och att
vi inte kommer att ha några
pensioner, att vi kommer att få
kuponger, eller jag vet inte vad
och i slutet talar du om inbördeskrig. Vem är det nu som
”triggar upp” stämningen? Vi
har våra begränsningar. Vi är
artiga, men inte dumma. [...]
Därför säger vi följande till folket: den djupa konkursen kom-

Riktpunkt nr2 2012

11

Utrikes
mer, antingen med euron eller
drachme, det kan vi inte veta i
förväg.
För det andra, även om
Grekland ökar sin konkurrenskraft kommer andra länder att
utvecklas ännu mer. I bästa fall
kan Grekland gå upp 2-3 positioner. Men denna konkurrenskraft kommer att kosta ännu
mer av det arbetande folket.
Grekland kommer att vara över
öronen skuldsatta i 150 år, såsom fallet var med de oberoende lånen” (…) hur som helst,
den som redan är nere behöver inte frukta att falla. Folket
kommer inte att undvika konkurs oavsett vad de gör, även
om de accepterar att arbeta gratis i ett, två eller tre år framöver.

Vår ståndpunkt är: kamp som
kan förhindra det värsta. Men
för att göra detta måste folkets
rörelse vara riktad för ett byte
av nuvarande politiska system
till ett politiskt system av arbetare- och folkmakt. Utträde ur
EU och en ensidig skuldavskrivning, Det finns ingen annan lösning för folket ”.
Den parlamentariska gruppen i KKE motbevisade på ett
väl underbyggt sätt regeringens
utpressningar:
”Idag bär de parlamentsledamöter ett alldeles särskilt
ansvar som godkänner en lag
där det arbetande folket måste
få ekonomin att gå ihop på en
lön av 489 €. Med tanke på den
höga levnadskostnaden och att

ungdomarna kommer att leva
på en lön av 440 € samtycker ni
till att endast en liten del av de
arbetslösa ska få 330. [...] Ingen
har rätt att döma det arbetande
folket till en lön på 400 euro.
Ska ni säga att ”vi kommer att
begrava er levande för ert eget
bästa?” (…) Är ni bara oroliga
för den valuta som kommer att
uttrycka folkets fattigdom? Systemet har förbrukat sina historiska gränser. Det kan inte ens
ge en bit bröd för att köpa sig
samvete. [...] Den sociala rikedomen i dag är otroligt hög
och ni ber folk att leva som de
gjorde på medeltiden. Vi säger
till dem alla att lyfta sina huvuden, att de inte har något mer
att förlora än sina bojor. ”

PAME´s krafter fortsätter sin
kamp, och kräver
Ner med regeringsvalen nu
Nej till låneavtalet
Utträde ur EU med den ensidiga uppsägningen av skulden.
Ett införande av folkmakt
så att landets tillgångar kan utnyttjas och ge välstånd åt folket
får mer stöd för varje dag.
Dessa krav som varje dag
erhåller masstöd är ett tydligt
bevis på att PAME´s arbete i
fabrikerna, de stora monopolen, alla arbetsplatser, att den
kompromisslösa kamp mot arbetsgivare och statliga fackföreningsrörelsen stärker arbetarklassen. Denna kamp ger hopp
och perspektiv åt folken i deras
kamp. Kjell Bygdén

Vad är det som händer i Ungern?
Information för de kommunistiska och arbetarpartierna i
världen.
Den 1 januari 2012 trädde en
ny konstitution i kraft i Ungern.
Den västerländska pressen har
publicerat många artiklar som
talar om att det som nu händer
i Ungern, ”leder till utarmning
av människor” och ”hotar demokratin samt att regeringen
stramar upp greppet om media
och rättsväsende trots kritik
från Europa och USA ”. Den 2
januari ägde en stor demonstration rum vid operahuset i Budapest. Den officiella arrangören
av demonstrationen var den
nybildade solidaritetsrörelsen
med ett dussintal medlemmar.
Dess ledare är en före detta ordförande i fackföreningen för armén och polistjänstemän. Han
är en före detta arméofficer, som
bland annat fått sin utbildning i
ett av de amerikanska militära
instituten. Bakom demonstrationen står också det ungerska
socialdemokratiska partiet och
liberala krafter samt de ”civila”
organisationer som formats av
dem. I demonstrationen deltog
inte någon civil organisation
som verkligen kämpar mot fattigdomen, som skyddar familjer
mot vräkning etc. Här finns heller inga traditionella studentorganisationer, rörelser för lantarbetare eller fackföreningar
närvarande. Demonstrationens
slagord innehåller inga krav på
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en ny arbetslag, ingen protest
mot IMF: s påtryckningar och
inblandning. Den västerländska medians reaktion på dessa
händelser kommer från samma
källor som stödde den förra social-liberala regeringen och dess
åtstramningspolitik.
Men vad är det som verkligen händer i Ungern?
1. I april 2010 vann det
konservativa FIDESZ - Ungerska Medborgarunionen - parlamentsvalet och ersatte den
tidigare regeringen av socialliberala krafter som leddes av
det ungerska socialistpartiet
(MSZP).
Riksdagspartierna
betecknar valet 2010 som en
vändpunkt i Ungerns historia.
FIDESZ förklarar att det var
”början på en ny revolution”.
Socialisterna och dess allierade
anser det vara ”början på ett
envälde och en diktatur”.
2. Det ungerska kommunistiska arbetarpartiet är av
uppfattningen att den verkliga
historiska förändringen inte
inträffade 2010 men 19891990, då socialismen i Ungern
förstördes under den kapitalistiska kontrarevolutionen. Arbetarklassens krafter ersattes av
kapitalismens. Statligt ägda industriföretag och banker, jordbruk och kollektivjordbruk privatiserades. Ungern gick med
i NATO 1999 och i EU 2004.
Det kapitalistiska systemet,
byggt på den privata ekonomin
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och den borgerliga demokratin,
stabiliserades.
Det var en förändring från
socialism till kapitalism som
ledde till det ungerska folkets
utarmning. Ungern har en befolkning på 10 miljoner, där
1.5 miljoner lever under fattigdomsstrecket, vilket innebär
att de lever av en inkomst på
mindre än 200 euro per månad.
Ytterligare närmare 4 miljoner
lever på en inkomst om 250
euro per månad. Det officiella
arbetslöshetstalet är 0.5, men i
verkligheten är det ca 1 miljon
människor som saknar chansen
att få ett arbete.
Begränsningen av demokrati
inleddes inte 2010 utan i 19891990. De politiska krafter som
kämpar mot det kapitalistiska
systemet, i första hand det Ungerska Kommunistiska Arbetarpartiet, har inte tillgång till
offentliga medier. Röd stjärna,
hammaren och skäran förbjöds
1993 - ”som symboler för tyranni”. Under 2007 anklagades
hela ledningen för HCWP för
”förtal i det offentliga rummet”, men de antikommunistiska kampanjerna har genomförts oavsett vilket borgerligt
parti som varit vid makten.
3. Den ungerska kapitalistklassen har olika partier genom
vilka den uttrycker sina intressen. Å ena sidan är det FIDESZ
- Ungerska Medborgarunionen
- som förespråkare för den kon-

servativa och nationellt sinnade
kapitalistklassens intressen, vilken av tradition är tysk-orienterad.
Å andra sidan finns det ungerska socialistpartiet och partiet
”Politik kan vara annorlunda”,
som representerar den socialdemokratiska och liberala delen
av kapitalistklassen. Dessa står
närmare USA och Israel.
Kampen mellan dessa två
delar av den ungerska kapitalistklassen har djupa historiska
rötter. Före 1989 fanns det två
huvudfåror av anti socialistisk
oppositionell rörelse: den nationellt sinnade konservativa
linjen och den med liberala tendenser. År 1990 bildades den
första kapitalistiska regeringen
av de konservativa. Samtidigt
kom liberalerna överens om
att ha ett långsiktigt samarbete
med det ungerska socialistpartiet, ett borgerligt socialdemokratiskt parti. Många av ledarna för detta parti kommer
från den forna socialistiska perioden, men har helt ändrat sin
position och många av dem är i
dag rika kapitalister.
Efter att ha förstört det socialistiska systemet skapade de
kapitalistiska krafterna en ny
politisk struktur som existerade
fram till 2010, vilken baserades
på följande principer:
* De nationellt sinnade konservativa krafterna och liberalerna tillsammans med socialis-
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terna skulle rotera vid makten.
* Ingen av dem skulle ha
absolut makt.
* De förhindrade alla anti kapitalistiska
krafter från att komma in i parlamentet.
* Alla dessa hade att respektera åtaganden i samband med
NATO och EU och det skulle
inte komma till några diskussioner i de utrikespolitiska frågorna.
Alla parlamentsval mellan
1990 och 2006 visar en tydlig
balans mellan de två grupper
av partier. Situationen förändrades dramatiskt efter 2006.
Då visade det sig tydligt att den
ungerska kapitalismen är i djup
kris. Det hade tre huvudsakliga
skäl. För det första är den ungerska ekonomin helt beroende
av utländskt kapital. För det
andra är det ungerska folket
fattigt, det har förbrukat sina
besparingar. För det tredje blev
korruptionen ett så allvarligt
problem att den förlamade statens normala funktioner.
År 2010 insåg de kapitalistiska krafterna att social liberalismen inte kunde garantera
kapitalismens inre stabilitet och
inte kunde förhindra sociala
explosioner. Det är därför de
beslutade att ändra den socialliberala koalitionen genom att
öppna vägen för FIDESZ.
Huvuduppgiften för det
konservativa FIDESZ och dess
regering som leds av Viktor Orban är att förhindra all utveckling som liknar händelserna i
Grekland. FIDESZ vann valet
med sociala slagord (full sysselsättning, social trygghet osv).
Majoriteten av folket var djupt
missnöjd med den socialliberala
regeringen. FIDESZ kunde därför enkelt manipulera den och
uppnå två tredjedels majoritet i
det nya parlamentet.
4. Den konservativa regeringen har realiserat förändringar i olika riktningar:
De stärkte grunden för sin
egen klass. FIDESZ satte sitt
eget folk på alla positioner i
det politiska livet, media och
kultur. Detta förklarades vara
skapandet av en ny medelklass.
De tillfredsställde Ungerns
nationalistiska krafter genom
att införa dubbelt medborgarskap för ungerska medborgare
som bor utomlands och nya

minnesevenemang i samband
med fredsfördraget i Trianon
1920.
De vände sig tydligt till konservativa och nationalistiska
traditioner i politik, kultur och
utbildning.
De bestämde sig
för att förhindra en social explosion på olika sätt. Först införde de en ny arbetslag som
ger mycket stora rättigheter
till kapitalister, där arbetarna
i praktiken förvandlas till slavar. För det andra splittrade de
arbetarna genom att ge stora
pengar till järnvägsarbetarna
och höja minimilönen. För det
tredje slöt de ett avtal med ledande fackförbund. De kunde
rädda sina privilegier samtidigt
som de undanröjde klasskampen. Den nya regeringen har
lanserat en antikommunistisk
kampanj. Under 2010 ändrades
brottsbalken. Den förklarade
att kommunism och fascism är
samma sak och de som avfärdar ”kommunismens brott och
fascism” kan få upp till 3 års
fängelsestraff. (Hittills har det
inte kommit till några rättsliga
domar)
Under de sista dagarna av
2011 antogs en ny lag som reglerar övergången till den nya
konstitutionen. Bland annat
förklarades perioden för socialismen (1948-1990) vara illegitim och full av brott. Ledande
personligheter från den socialistiska perioden kan bli anklagade och dömda. Deras pensioner
kan minskas. Lagen innehåller
ett allmänt uttalande: det samtida ungerska socialistpartiet
som rättslig efterträdare till det
styrande partiet från den socialistiska perioden har ansvaret
för allt som hände på den tiden. Det är ännu inte klart vilka
konsekvenser det kan leda till.
5. De socialliberala krafterna
har mot regeringen startat en
stor motattack. I denna tog de
över många sociala slagord och
krav från det Ungerska Kommunistiska Arbetarpartiet. De
började använda röd färg som
av tradition är kommunisternas
färg. Socialliberalerna började
skapa nya civila organisationer
och rörelser. I oktober 2011
skapades
Solidaritetsrörelsen
med en tydlig pro-socialistisk
inriktning. De introducerade
ett nytt krav: Ner med Orban-

regeringen! Deras program är
att skapa en ny social-liberal
regering.
6. Förenta staterna har öppet blandat sig i Ungerns inre
angelägenheter. Den amerikanske ambassadören i Budapest
kritiserar öppet den officiella
regeringen och stöder de socialliberala krafternas hållning.
Utrikesminister Clinton gjorde
samma sak i sitt brev från den
23 december 2011. Brevet publicerades i den liberala pres�sen.
7. Det Ungerska Kommunistiska Arbetarpartiet anser att:
Den ungerska kapitalismen
är i kris. Den allmänna krisen
för kapitalismen i Europa gör
den ungerska situationen ännu
värre och oförutsägbar. Den
ungerska kapitalistklassen förstår att om euro- systemet eller
själva EU kollapsar kommer det
att leda till sociala explosioner
som är än mer dramatiska än
de i Grekland. De vet att folk
är missnöjda och att många
anser att socialismen var bättre
än den rådande kapitalismen.
Både kapitalistklassens konservativa och social-liberala
grupper vill förhindra social explosion. De är olika men inte i
sitt huvudsakliga uppsåt, bara
i sina metoder.
Det som nu
händer i Ungern är dels kapitalistklassens gemensamma kamp
mot de arbetande. Å andra sidan en kamp mellan kapitalistklassens två grupper. Yttermer
är det en kamp mellan de ledande kapitalistiska makterna USA
och Tyskland för den europeiska dominansen. Det Ungerska
Kommunistiska Arbetarpartiet
stöder inte något av de borgerliga partierna. Vi ser att
de största problemen
för arbetande människor är arbetslöshet,
låga löner, höga priser,
exploatering och en
osäker framtid. Dessa
problem är konsekvenser av kapitalismen. De
kapitalistiska regeringarna kan inte och vill
inte lösa dem.
Den enda lösningen
av problemen för arbetande människor är
en konsekvent kamp
mot kapitalismen och
kamp för en socialis-

tisk hållning.
Det Ungerska
Kommunistiska Arbetarpartiet
stöder inte socialliberalernas
mass- demonstrationer. Deras
mål är inte att förändra kapitalismen. Deras mål är att byta ut
den konservativa kapitalistiska
regeringen mot en socialliberal.
Det Ungerska Kommunistiska Arbetarpartiet stöder
inte FIDESZ heller. Deras mål
är inte att skapa ett socialistiskt samhälle, men att reformera och stärka kapitalismen.
Det Ungerska Kommunistiska
Arbetarpartiet anser att dess
skyldighet är att förklara för
människorna att det bara finns
ett sätt att lösa deras problem:
genom kamp mot kapitalismen.
Vi vill vara närvarande överallt
där det finns arbetande människor. Vi vill hjälpa dem i små
saker för att få deras förtroende
för stora saker. Vi kommer att
avslöja alla ansträngningar från
revisionistiska och opportunistiska krafter som bara har för
avsikt att manipulera arbetande
människor och vinna dem för
socialdemokratin.
Det finns inte någon revolutionär situation i Ungern. Men
saker och ting kan bli värre i
Europa och i Ungern. Därför
förbereder vi partiet, våra medlemmar och enheter för en mer
radikal klasskamp som kan
uppstå när som helst.
Vi är övertygade om att den
motsvarar vår gemensamma
ståndpunkt från det 13: e internationella mötet i Aten för
Kommunistiska och Arbetarpartier.
Presidiet för Ungerska Kommunistiska Arbetarpartiet
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Opinion

Facket ingen hejarklack åt Sossarna
Fackföreningar behövs för att
förbättra villkoren för medlemmarna på arbetsplatserna och
det samma gäller även villkoren
utanför jobbet. Vi arbetar för
bättre välfärd. Det betyder helt
enkelt väl fungerande sjukvård
med god vård och hög kvalitet,
och bra för- och grundskola. Vi
ska även veta att våra nära och
kära har det bra i äldreomsorgen. Det är därför fackföreningar
jobbar politiskt.
Efter snart åtta års högerstyre
kan vi konstatera att skattesänkningar inte leder till fler
jobb, den så kallade arbetslinjen
har varit ett stort misslyckande.
Fler befinner sig utanför arbetslivet nu än innan Moderaterna fick makten av svenska
folket. Uteblivna framgångar,
har resultatet blivit av ivern att
privatisera vår gemensamma
välfärd. I stället för effektivitet
har resultatet blivit vinstmaxi-

mering. Vilket lett till kraftiga
försämringar av område efter
område. Detta påverkar våra
medlemmar negativt.
SJ är ett bra exempel.
Vårdskandalerna med Carema
Care och Attendo är dessutom
oerhört upprörande verklighet
numera.
Alla behöver ett arbete för
att kunna klara sin vardag och
ha en bra tillvaro. En bra paroll
är att rätt lön är mer lön. Men
arbetsgivarna i Sverige vill i sin
tur maximera sin lön, sin vinst.
Det uppstår en intressekonflikt.
Fackföreningar finns för att
vi endast kollektivt kan få mer
makt och därmed förbättra vår
tillvaro. Vi måste bli mer tydliga med det i vårt politiska arbete, och rikta vass kritik mot
marknadskrafternas vinstmaximering.
Tyvärr agerar stora delar
av fackföreningsrörelsen, som
en hejarklack åt det Socialde-

mokratiska partiet. Vilket blir
tydligt när blöjor vägs och skattepengar flyttas från bland annat Carema Care-koncernen
till Caymanöarna och andra
så kallade skatteparadis. Socialdemokraterna tar inte tydlig
ställning mot dessa problem,
för detta är en del av partiets
politik i dag.
Då återstår fackets roll som
pådrivare. Vi måste tydligt påpeka brister i samhället. Till
exempel vad resultatet blir av
privata vinster inom välfärden.
Dock har vi inte hört något
från vare sig LO eller Kommunal för den delen. Detta beror
på det facklig-politiska samarbetet med Socialdemokraterna.
Där kritik mot ett marknadsliberalt fiasko inte är möjlig, då
detta även skulle vara ett ifrågasättande av partiet.
Ifall vi medlemmar vill förändra samhället till det bättre,
måste fler av oss från verklig-

heten börja arbeta politiskt.
Och fackföreningar måste sluta
agera hejarklack åt Socialdemokraterna. I stället ska vi tydligt
visa att en annan verklighet är
möjlig.
Nu när vi har historiskt låga
medlemssiffror i fackföreningsrörelsen, och ett Socialdemokratiskt parti i fritt fall, är tiden
mogen för nystart och nytänkande.
Om vi ska finnas kvar som
motpol till giriga riskkapitalbolag och en privatiserad verklighet, där vår demokratiska rätt
att påverka säljs ut till reapris,
ställs det betydligt större krav
på facket. Både som drivkraft
och som kritisk röst i politiken.
Det är dags att stega ut och
tydligt berätta vad vi vill!
Johan Eriksson
Kenneth Grampe
Magnus Bärnsten

Viktigt att lyfta fram
de goda exemplen i skolan!
Det råder stor betygsinflation
från gymnasiet. Flera privata
skolor har som självändamål
att eleverna ska ha höga betyg.
Läroanstalterna sänker i sin
tur kraven på förkunskaperna.
Man sänker ribban för att behålla eleverna, men också för
att det är en helt annan kategori
av elever som går på högskolan
och universitetet idag jämfört
med för 20 år sedan.
Med tanke på att alltfler lärarstuderande har bristande
kunskaper i kärnämnena och
svenska språket krävs att man
inför extra stödundervisning
och lärarresurser redan på ett
tidigt stadium.
Lärarförbundets ordförande
Eva-Lis Sirén säger att ”det ska
vara svårt att bli lärare”, men
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där håller vi inte riktigt med
henne. Varför ska man konstla
till saker och ting? Istället för
att bereda vägen för många
olika lärarkategorier, att oavsett religiös, etnisk eller kulturell bakgrund kunna få unna sig
en utbildning och en examen,
sätter man käppar i hjulen för
folk.
Det handlar snarare om att
lyfta fram de goda exemplen i
skolan istället för att syssla med
skumraskaffärer, såsom försvårande för elever och avrådning.
Vem är vi att avråda folk från
vidare studier? Inom juridikens värld skulle man kalla det
“egenmäktigt förfarande”. Lärarna kommer själva till insikt
förr eller senare. Det blir de
tvungna till. Det behövs således
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ingen institution som ska scanna och analysera våra hjärnor
in i minsta detalj. Eleverna är
de bästa bedömarna och avrådarna, de känner lätt igen vilken lärare som är professionell,
yrkesskicklig, kompetent, engagerad och entusiasmerad.
Att värdera arbetet i klassrummet är emellertid av större
vikt, både för läraren och eleven. Men det är också viktigt att
bereda plats och tid för pedagogerna att bedriva forskning
på arbetstid. Likaså måste det
finnas en systematisk möjlighet till kompetensutveckling för
alla – oavsett om man är tim-,
tillsvidare- eller visstidsanställd.
Det viktigaste med läraryrket
är trots allt att man trivs i sin
roll som lärare. Gör man inte

det hjälper inga dyra utbildningar och fortbildningar.
Har man tillgodogjort sig
en utbildning så har man gjort
det för all framtid. Så som det
är idag missunnar vi människor
som går framåt, utbildar och
fortbildar sig med dyra kreditlån och pengainvesteringar –
allt för ingenting! Efter 40 år
som lärare idiotförklarar vi den
gediget kompetenta lärarkåren
och vänder den ryggen!
Ljubomir T Devic, skyddsombud LR
Gruv-/ Sfi-lärare Komvux
Malmö Södervärn
Ann Gullberg, specialpedagog, Hyllingeskola i Åstorps
kommun, medlem i Lf

KULTUR
Välkommen att fira Kvinnodagen 2012 i Stockholm
Program

Kampfonden

Gösta Andersson, Karlborgsverken 100
Mika Anevret, Hägersten 100
Tal av Barbara Hagel
Bo Eriksson, Stockholm 300
Cecilia Rojas från studiecirkeln Nyanser läser egen poesi
Janne Karlsson, Linköping 300
Kenneth 500
Kjell Bygdén, bayan
Timo Röyhkiö, Västerås 300
Ann-Katrin Hegvold, ur den progressiva svenska visskatten,
Kim Jensen, Helsingborg 300
ackompanjerad av Bernardo Contreras
Stig-Arne Mattsson, Saltsjöbaden 200
Ulf G. Helsingborg 100
Peruansk dans
Ira Mikkonen, Vaasa, Finland 150
Eivor Sydberg, Sveg 100
Lotteri, bokbord, lättare förtäring
Lars-Erik Wikslund, Boden 200
Arrangörer: SKP, Chiles KP, Irans Tudehparti, Bolivianska Kulturföreningen Tiwanaku, Radio Barbara Brädefors, Bromma 300
Bahia, Föreningen Solidaritet med El Salvador, Svensk-Peruanska Föreningen
Ibrahem Özoy, Stockholm 300
Luis Daneri, gitarr

Till minne
av Elna Palander
Regina och Mario Toro, Järfälla 200

Stöd till Riktpunkt
Mika Anevret, Hägersten 100

Summa: 3 550
Tidigare
insamlat: 3 650
Totalt: 7 200

Malmö
Appellmöte inför internationella kvinnodagen
Tal, bokbord
och en utställning.
Gustav Adolfstorg lördag
den 3/3 kl 12.00 – 14.00
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Rebellflickan
Text och musik: Joe Hill
Svensk text: Jacob Branting

Det finns många slags kvinnor i världen,
Det vet alla som sett sej omkring.
Några går där i lyxen och flärden
Ibland dyra och kostbara ting.
Det finns kvinnor i siden och sammet
Och de glittra som himmelens päll,
Men den endaste kvinna värd namnet
Är en ung rebell.

Hon är ung rebell, hon är ung rebell,
I vår klasskamp lyser hon segersäll.
Hon ger kraft och mod i strid
När hon står invid vår sida.
Vi behöver er, vi behöver fler
När jorden får sin löneslavskartell.
Hon är stark i frihetskampen,
Hon är ung rebell.

Hennes hand är väl sliten av jobbet
Men det handslag hon bjuder är fast.
Under klänningen slår det ett hjärta
Och det slår för vår arbetarklass.
Arbetsgivarna slutar med svamlet
När hon rest sej och gett dem en smäll,
För den endaste kvinna värd namnet
Är en ung rebell.
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