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Citera oss gärna, men ange källan.

En överspelad dag
Varje gång första maj närmar
sig så fylls de borgerliga tidningarna med artiklar om dagens
betydelselöshet. Man vill gärna
framställa dagen som något slitet, härstammande från en ociviliserad era höljd i mörker där
en spirande arbetarrörelse slogs
på gator och torg för sina demokratiska rättigheter. På så vis vill
de få oss att känna oss löjliga
när vi är ute på gator och torg
med våra fanor, lyssnande på
olika tal. Allra helst vill de att vi
ska använda dagen för att shoppa eller fixa med våra sommarstugor och glömma bort dagen.
Eller om de inte kan så vill de
reducera dagen till något jippo
och beröva den allt klassinnehåll, som de nästan har lyckats
med när det gäller 8 mars, den
internationella kvinnodagen.
Men konflikten, som den
borgerliga propagandaapparaten vill få oss att glömma, är
ständigt närvarande och det
finns inget område i våra liv
som inte präglas av denna konstanta antagonism. Vi ser den
under avtalsrörelsen där den
besuttna klassen gör allt för
att de arbetande inte ska få sin
rättmätiga del av produktionsresultatet, när vi läser om hur
riskkapitalbolag profiterar på
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skola och vård men också när
stat och kapital förvägrar tiotusentals människor rätten till en
bostad.
Men denna konflikt är inte
enbart nationell utan den drabbar också människor i hela
världen. När kapitalet befinner
sig i kris så hamnar räkningen
alltid hos de arbetande och kan
de inte betala i form av privatiseringar och försämrad arbetsrätt så finns det ett värre pris.
Kapitalet har inga problem att
starta krig när dess intressen är
hotade, vare sig när det gäller
att bevara eller att skapa nya
marknader i försök att stilla
dess eviga profithunger. Att vårt
land tar en allt mer aktiv del i
imperialismens härjningar bekymrar inte regering eller opposition utan tvärt om så ser
de saken som en skyldighet, allt
annat är inhumant och ociviliserat. Dessa krig förs över hela
jorden under baner med vackra
ord som demokrati och frihet
medan soldater med sina järnhälar trampar ihjäl 100000tals män, kvinnor och barn.
Ett ringa pris att betala för att
Halliburtons aktiekurs ska stiga
någon procent.
Att världen ibland kan verka
vara en avskyvärd plats att leva
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i är nog en tanke som ibland delas av oss alla men man ska inte
misströsta. Människans historia
är den om framåtskridandet
och ingenting varar för evigt,
allting befinner sig i konstant
rörelse. Kapitalismen kommer
att hamna på historiens sophög
tillsammans med slaveriet och
feodalismen och en ny värld
kommer att skapas, en värld
utan krig, folkmord och lidanden. En dag, när den nya världen har skapats, så kommer
första maj att vara, precis som
borgerligheten påstår att den
är, överspelad. Den kommer
att befinna sig på de historiska
skeendens museum, studerad
av antropologer och arkeologer och inte förrän då kommer
vi att träda in i mänsklighetens
era.
Men en sådan värld kan endast skapas genom att vi aktivt
deltar i den pågående klasskampen. Då krävs det att vi organiserar oss i de kamporgan som
tillvaratar våra intressen. Genom fackföreningar kan vi föra
den ekonomiska kampen mot
kapitalet så att vi kan tvinga
fram ett högre pris på varan arbetskraft och genom att organisera oss i Hyresgästföreningen
så kan vi förhindra att bostads-

kapitalet suger ut oss allt för
kraftigt med sina ockerhyror.
Det finns många andra massorganisationer som kan lindra
folkets plågor men det finns
enbart en organisation som kan
bota dem och det är det kommunistiska partiet. Endast ett
starkt kommunistiskt parti rustat med ideologisk klarhet kan
föra en framgångsrik politisk
kamp mot kapitalet.
Ett första steg för att nå
denna ideologiska klarhet är att
delta på de första maj-firanden
som finns nära dig och komma
ihåg att det finns knappt något
som är så förhatligt för borgerligheten som denna dag. Det
är den dag då hela världens
arbetarklass är förenade hand
i hand i gemensam solidaritet
med målet att skapa en bättre
värld.
Victor Diaz De Filippi

Ledare

Första maj
Första maj, vår internationella högtidsdag,
är återigen nära förestående och en del av er
läser detta denna dag. Första maj har arbetarrörelsen firat sedan 1890 och 2012 kommer inte att bli något undantag.
Första förstamajdemonstrationen i Sverige hölls i Stockholm 1890, den samlade
omkring 20 000 personer i tåget och på
Gärdet var det inte mindre än 50 000 som
lyssnade till talarna Hjalmar Branting, Hinke Bergegren och August Palm m.fl.
”I följd av ett beslut, enhälligt fattat på
den internationella arbetarkongress, som
förlidet år hölls i Paris, ha vi idag, den 1
maj 1890, i likhet med hela Europas och
Amerikas klassmedvetna proletariat, samlats till en världsdemonstration för lagstadgad 8-timmarsarbetsdag.”
Dessa ord är hämtade ur den resolution
som antogs vid Sveriges första förstamajdemonstration. Kampen för kortare arbetsdag har alltid varit intimt förbundet med
förstamajfirandet världen runt, och årets
demonstration blir inget undantag, i vart
fall inte för Sveriges Kommunistiska Parti.
Arbetsdagens längd handlar om hur rikedomarna som arbetarklassen skapar fördelas och är därför ett väsentligt inslag i den
pågående klasskampen. Hundratusentals
människor ställs utan jobb och långtidsarbetslösheten permanentas, ungdomsarbetslösheten når svindlande höjder och de
som har arbete utsätts för allt hårdare press
och arbetsvillkor som enbart präglas av de
stora aktieägarnas strävan efter maximal
profit. Samtidigt påstår kapitalets propagandister att vi måste jobba längre och att
lönerna skall sänkas, i synnerhet för ungdomarna; anledningen påstås vara den internationella konkurrensen. De tror att deras
lösningar är ett sätt att stärka den döende
kapitalismen, ett system i djup och varaktig
kris, men det finns ingen lösning för kapita-

lismens kris. Kapitalismen som system står
i olöslig motsättning till hela samhället och
kan inte reformeras eller styras.
Vem tror på att arbetslösheten kan avskaffas genom att de som har arbete arbetar längre, eller genom sänkt köpkraft för
de unga som skall in på arbetsmarknaden.
Arbetsköparna och kapitalet köper inte arbetskraft för att den är ung eller gammal,
den köper arbetskraft för att utvinna profit
och mervärde. Kapitalet har heller inte något fosterland och bryr sig inte om i vilket
land profiten utvinns. Ett lysande exempel
är Cloetta i Gävle som flyttar sin produktion till Slovakien för där räknar man med
att kunna göra större profiter. Att skrämmas med den internationella konkurrensen
är som att ropa ”vargen kommer”.
Tyvärr har en del fackliga höjdare i årets
avtalsrörelse låtet sig manipuleras av dessa
kapitalets försvarsadvokater och gått med
på avtal som sägs bygga på den ”internationella konkurrenskraften”. Och man har
även vikit ner sig för kapitalisternas krav
på sänkta ingångslöner som i synnerhet
drabbar de unga.
Det är inte eftergifter åt kapitalet som
den svenska och internationella arbetarklassen lider brist på. Det som behövs är
ett betydligt kraftfullare internationellt
samarbete och solidaritet mellan hela världens arbetarklass. Vägen till lönedumpning
och försämrade arbetsvillkor samt att spela
ut de olika ländernas arbetande folk mot
varandra måste stängas för det internationella monopolkapitalet och imperialismen.
Den Europeiska Unionen är ett av kapitalets instrument för att pressa tillbaka arbetarklassens levnads- och arbetsvillkor och
har inte det minsta att göra med internationalism och solidaritet som högervridna
politiker vill inbilla folk.
Det finns många olika människor, grup-

per och krafter i vårt land som liksom vi
upplever det kapitalistiska samhällets orättvisor och obotliga brister. Många söker efter ett bättre, mera socialt, mera demokratiskt, mera uthålligt samhällsalternativ. Alla
dessa krafter ska vi söka aktionsenhet och
samverkan med.
Militära aktioner och aggressionskrig
i NATO:s och EU:s namn har blivit upphöjda till godkända handlingar för att bekämpa länder som hävdar sin nationella suveränitet. I dag deltar även svenska soldater
under NATO-ledning i att upprätthålla
ockupationen av Afghanistan. Regeringen
upplåter svenskt territorium åt NATO:s
anfallsövningar, deltar i NATO/ EU:s krig
för olja och levererar vapen och fabriker till
de allierade diktaturerna i Mellanöstern.
Sverige framträder nu öppet som ett lydigt
verktyg åt imperialismens krafter. Sverige
har anslutit sig till NATO/EU:s aggressiva
militärdoktrin och deltar aktivt i uppbyggandet av nya militärstrukturer och en ny
upprustningsspiral.
Imperialismens ökade makt inom alla
levnadsområden på jorden kräver att alla
progressiva krafter i världen samordnar
sina ansträngningar för att bekämpa högeroffensiven.
Kampen måste föras både nationellt och
internationellt, i samverkan och solidaritet.
Men ingen solidaritet och internationalistisk samverkan kan ersätta våra egna insatser: Organisera dig i Sveriges Kommunistiska Parti!
Utifrån detta manar vi i dag till kamp för
fred, arbete och demokrati. Mot privatisering av allmän egendom. Mot EU och krig.
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INRIKES

Protester i Stockholm 27 mars
- Akutsjukhus till lägstbjudande
27 mars protesterade det nybildade nätverket Välfärd utan
vinst utanför Landstingshuset
i Stockholm. Den dagen beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden om en ny och skanda-
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lös upphandling av S:t Görans
sjukhus. Efter en process under
total sekretess hade politikerna
endast 12 dagar på sig att granska affären med hot om fängelsestraff om något yppades för
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omvärlden. Affären är enligt
konsultbyrån Ernst & Young
den hittills enda anbudsupphandlingen av ett helt akutsjukhus någonstans i världen. Av två
intressenter, Aleris (Investor)

och Capio (Nordic Capital) gick
budet till lägstbjudande Capio
som nu får fortsätta kamma
hem vinst i 13 år.

Inrikes

Nätverket Välfärd utan vinst
startades av fackligt aktiva
inom Kommunals sektioner 26
och 30. Starten skedde på ett

välbesökt stormöte på ABFhuset i Stockholm som refereras
utförligt i Nej till EU:s fackliga
nyhetsbrev nr 31.

Utanför Landstingshuset talade människor som med erfarenheter från sina arbetsplatser
som sjukhus, hemhjälp, skolan,

Posten m fl eller vård av anhöriga kunde ge upprörande exempel på välfärdens nedbrytning
genom privatiseringen.

Under protestmötet kom var
sin representant för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet ut från plenisalen för att förklara hur de hade
röstat. S hade lagt ner rösterna,
MP röstat för fortsatt styre av
Capio och V röstat mot upp-

handlingen.
De tre landstingspolitikerna
fick svara på frågor från publiken. När Dag Larsson, landstingsråd för S, förebrådde protestmötet att inte ha ställt upp
massivt för flera år sedan då
landstingsägda S:t Görans sjuk-

hus såldes ut till privat ägare,
hade han inte räknat med Rolf
Hagel, SKP. Rolf undrade:
”Varför kom inte dina partikamrater i massor, både då och
i dag?”
P.S. Nätverket planerar nästa
stor- och arbetsmöte till torsda-

gen den 24 maj på ABF-huset i
Stockholm.
Barbara Brädefors
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Vad händer inom arbetarrörelsen?
Kommentar. Vad är det som
händer inom arbetarrörelsen
och socialdemokratin är en
fråga som allt fler
ställer sig. För
första gången i
historien är det
socialdemokratiska partiet öppet och inför
alla människor i fritt fall och i
det närmaste i upplösningstillstånd. Olika fraktioner strider
med varandra inför öppen ridå.
Riksdagsgruppen läcker som ett
såll med intern information till
massmedia. Stefan Löfven som
Metalls ordförande ansågs som
en svikare av LO när han bröt
LO:s samordning i årets avtalsrörelse och gjorde gemensam
sak med arbetsköparna i Metalls motpart, Teknikföretagen,
i stället. Tre veckor senare återkommer han som ordförande i
det socialdemokratiska partiet
och då hyllas han som hjälte av
samma LO som för tre veckor
sedan såg honom som svikare.
Ingenting är sig likt.
Wanja Lundby-Wedin valdes
under buller och bång till LO:s
första kvinnliga ordförande och
blev därmed ett hopp för LO:s
100 000- tals kvinnliga och
felavlönade kvinnor. Äntligen,
tänkte landets alla felavlönade
och diskriminerade kvinnor; se
upp gubbar, nu kommer vi. Vad
hände?
Absolut ingenting förutom
att Wanja Lundby-Wedin lyckades förvandla LO till en organisation som absolut ingen bryr
sig om. Arbetsköparna skrattar åt LO, ingen bryr sig om
att fråga vad LO tycker av det
enkla skälet att ingen bryr sig.
Inte minst LO:s betalande medlemmar, de som betalar Wanja
Lundby-Wedins miljonlön, bryr
sig ett skvatt om vad LO och
Wanja Lundby-Wedin tycker.
Än mindre finns det någon
svensk arbetare som vet eller

bryr sig om att LO håller kongress sommaren 2012.
Vem eller vilka som kan-

Egentligen ingenting annat än
att verkligheten visar att den
kritik vi kommunister alltid

000- tals arbetare. Där är vi nu.
Kapitalismen kan liknas vid
en omättlig Tiger. Staten skyff-

” Den politik som socialdemokraterna under hela sin existens byggt på är att staten och kapitalet skall samarbeta.”
diderar som Wanjas efterträdare som ordförande bryr sig
LO-medlemmarna om möjligt
än mindre om. Å andra sidan
bryr sig Wanja Lundby-Wedin
precis lika litet om vad medlemmarna tycker, ja hon bryr
sig inte ens om vad de olika
förbunden tycker på central
nivå. Wanja Lundby-Wedin
har dock ett rättesnöre och det
följer hon slaviskt. LO skall
alltid, oavsett allt annat, fungera som en papegoja till det socialdemokratiska partiet. Hon
bryr sig inte om att ens läsa
igenom vad hon skriver under.
Har papperet en socialdemokratisk ros på omslaget skriver
hon under. Detta innebär att
när den socialdemokratiska
riksdagsgruppen beslöt sig för
att stödja den nya Europakten
som lanserats av Anders Borg
och Europas övriga högerpolitiker applåderade genast LO den
nya förslavningspakten. Detta
retade upp förbundsordförandena i Byggnads, Elektrikerna,
Målarna, Fastighets, Seko och
Transport till den milda grad
att de i ett offentligt uttalande
skrev att de var motståndare
till Europakten då de ansåg att
den frågan redan var besvarad
av svenska folket i en folkomröstning. Något sådant, att ett
antal förbundsordföranden går
ut i pressen och offentligt tar
avstånd från en LO-ordförande
har aldrig tidigare hänt i svensk
arbetarhistoria. Därför kan
man med all rätt instämma i
påståendet om att ingenting är
sig likt.
Vad är det då som hänt.

Lyssna på Radio
Kommunist på
www.kommunist.se
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haft gentemot den socialdemokratiska politiken nu verkligen
mycket tydligt visat sig vara
rätt. Lät det på gränsen till högfärdigt och självgott?
Lugn, vi förklarar.
Den politik som socialdemokraterna under hela sin existens
byggt på är att staten och kapitalet skall samarbeta. Det är
därför som dagens liksom dåtidens socialdemokrater alltid
hävdat att vad som är bra för
näringslivet är bra för arbetarna. Vi sitter alla i samma båt.
För att tydligt förstå det hela
kan vi beskriva uppbyggnaden
av telecom-jätten Ericsson, tidigare LM Ericsson. Dåvarande
socialdemokratiske finansminister Gunnar Sträng kallade
upp familjen Wallenberg, dåtidens som dagens ägare av Ericsson, till sitt kontor på finansdepartementet. Sträng ställde ett
förslag till Wallenberg. Staten
ser till att alla Sveriges hushåll
nås av en telefonledning. Vill då
Ericsson tillverka och sälja telefoner till alla med staten som
ekonomisk garant? Utmärkt
idé, svarade Wallenberg.
När detta var klart gick man
vidare till ASEA (nu ABB) i
Västerås som även det ägdes
och ägs av Wallenberg. Där
sade man: Vi lägger ut järnvägsräls, ni bygger järnvägsvagnar.
Ja, så här höll man på i bästa
samförstånd ända tills det började kärva i maskineriet.
Ericsson har tillverkat telefoner m.m. för glatta livet ända
tills man fått en överproduktionskris och då stänger man
fabrikerna och avskedar 10

lar in köttben på köttben men
Tigern blir aldrig mätt. För att
göra kapitalisterna på gott humör skyfflar nu staten in det sista man har. Det vi traditionellt
kallar den offentliga sektorn.
Privatisering av vård, skola och
omsorg, SJ, Apoteket, Telia,
Svensk Bilprovning, Vin- och
spritmonopolet, Vägverket osv.
Tigern nöjer sig inte med det.
Städbolagen vill ha mer profit,
går det inte på annat sätt kräver
de bidrag vilket de får genom
RUT- avdraget, annars hotar de
med att ta in svart arbetskraft.
Krögarna vill inte heller vara
sämre, får städfirmorna vill
vi också ha och vips så sänker
man krogmomsen. Kapitalismen är parasitär till sin natur.
Det här sammanhanget har
inte socialdemokraterna förstått, därav splittringen i S.
En del accepterar som Wanja
Lundby-Wedin, att man alltid
måste mata Tigern med vad
man har, medan andra hoppas
att man kan vrida klockan tillbaka till vad de kallar den goda
tiden. Problemet är att det aldrig går att vända tidens gång. Vi
måste se framåt och planera för
framtiden. Det innebär att vi
måste sätta
in Tigern i en bur, låsa och
slänga nyckeln. Därefter kan vi
bygga en ny och bättre framtid
för alla. Vi kan börja uppbygget
av det socialistiska samhället.
Det är grovt förenklat, men
inte felaktigt, skillnaden mellan
SKP och SAP.
L. L.

Inrikes

Foto: somadjinn/sxc.hu

De icke önskvärda
Kommentar. Vi har läst i Aftonbladet om Tobias med Downs
syndrom. Han har en tvåårings
intellekt ungefär. Idag har Tobias trots sina svåra handikapp
Downs syndrom och autism en
relativt bra tillvaro. Han bor i
egen lägenhet utan störande
moment vilket är viktigt för
hans autism och han har sina
personliga assistenter runt omkring sig så att han kan fungera
i vardagen och känna trygghet.
Och han har sitt älskade jordbruksarbete att gå till. Tobias är
synnerligen skicklig i att sopa
golv, ett arbete han med stolthet
utför. Tobias har ett liv. Tobias
är en människa.
Nu slår Försäkringskassan
undan fötterna på honom genom att besluta att hans personliga assistans ska upphöra.
Han uppfyller inte det nya kriteriet för personlig assistans
enligt Försäkringskassans tolk-

ning av reglerna. För att få personlig assistans idag får du inte
kunna äta själv. Hur maten sedan kommer på bordet eller om
man överhuvudtaget tar sig till
bordet tar Försäkringskassan
och de nya reglerna ingen hänsyn till.
Jag får lov att upprepa mig.
Det fanns en tid då vi dödade
barn, de icke önskvärda. De
barn som föddes med handikapp av olika slag. De gravt
missbildade som skulle kosta
samhällets resurser. Det fanns
en tid som inte ligger långt
borta då våra barnsköterskor
tvingades att agera änglamakerskor. Det fanns en tid då gravt
utvecklingsstörda och andra
med psykiska handikapp och
kroniskt sjuka vanvårdades till
döds på våra anstalter i samhällsekonomiskt intresse.
Det är ett samhälle, fascismens samhälle, vi borde ta

stora steg ifrån. Något vi borde
avsäga oss för all framtid. Ett
samhälle som borde förpassas
till skammens historiska papperskorg. Nu närmar vi oss det
samhället istället, sakta steg för
steg. Accepterar vi ett steg accepterar vi snart två. Det är nu
vid första steget vi måste sätta
ned foten och säga: Aldrig mer!
Idag kan man genom enkel
fosterdiagnostik fastställa om
ett foster har Downs syndrom
eller inte. Det är ännu upp till
föräldrarna om man vill föda
barnet eller inte. Man kan inte
tvinga någon idag att göra
abort men om samhällets stöd
till dessa barn upphör vilket val
har då föräldrarna?
Nu när forskare börjar tala
om abort efter födseln, man anser att ett nyfött barn ännu inte
är en person, måste vi verkligen
vara på vår vakt. Man talar om
att döda de icke önskvärda. Nu

blev visserligen dessa forskare
själva mordhotade vilket visar
att människor inte köper allt.
Det är ju alltid trösterikt.
Fosterdiagnostik i all ära
men när blir det förbjudet att
föda barn med Downs syndrom? Vilket blir nästa steg?
När blir det förbjudet med
ADHD och autism?
Ju högre arbetslöshet desto
mer fascistiskt blir vårt samhälle. Genom högerpolitiken förs
fascismen in i vårt samhälle. Istället för satsningar mot arbetslösheten går alliansens politik
ut på att sälja ut allt till privata
aktörer utan samhällsansvar.
Äldrevården och sjukvården
idag kantas av skandaler. Krävs
det vinst i vården kan resultatet
inte bli annat än vanvård och
mindre vård.
Astrid Boman
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Inrikes
EMU-kramaren
Stefan Löfven
hade fel
Socialdemokraternas nye partiledare Stefan Löfven var i samband med folkomröstningen
2003 ordförande för den EMUentusiastiska kampanjorganisationen Fackliga röster för
Europa.
I en intervju med SKTF-tidningen (idag Tidningen Vision)
svarade Stefan Löfven den 1
september 2003 på frågan hur
regler och lagar som rör arbetslivet, till exempel arbetslöshetsersättning och anställningstrygghet, kommer att påverkas
av ett EMU-medlemskap?
– Jag kan inte se att de påverkas alls. Det har med inrikespolitik att göra, svarade Stefan Löfven.
Idag vet vi att det var lögn.
I Grekland, Portugal och Spanien strejkar och protesterar
miljontals löntagare mot påbuden från Bryssel och Frankfurt
om sänkta löner, pensioner och
arbetslöshetsersättningar samt
avregleringar av arbetsmarknaderna som försämrar anställningsvillkoren och försvagar
de fackliga organisationernas
ställning.
Gösta Torstensson

Citaten

”Må de härskande klasserna
darra för en kommunistisk revolution. Proletärerna har i
den inget annat att förlora än
sina bojor. De har en värld att
vinna.”
Karl Marx ”Det kommunistiska partiets manifest”.
”Ekonomerna förfar på ett
säreget sätt. Det finns för dem
endast två slag av institutioner, konstlade och naturliga.
Feodalismens institutioner är
konstlade, bourgeoisins naturliga. De liknar i detta avseende
också teologerna, som också
skiljer på två slags religioner.
Varje religion, som inte är deras
egen, är en uppfinning av människorna, medan deras egen
religion är en uppenbarelse av
Gud.”
ur Filosofins elände
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1 maj-gåva från riksdagen
Den första maj 2012 föräras arbetarklassen en gåva från riksdagen, det är inte en gåva i form
av förbättrade sociala förhållanden eller ett återställande av
a-kassan eller sjukförsäkringen.
Utan en gåva som garanterar att
vi är övervakade. Vi återger en
artikel från ByggKommunisten:
”När Sveriges Byggindustrier
vid något tillfälle inbjuder medlemsföretagen till en bättre middag och kvällen till ära som speciell middagsgäst har inbjudit
en representant från högerregeringen och från denne gäst får
frågan om vad företagen mest
av allt önskar sig inför framtiden kan man säkert räkna med
att när byggfirmorna börjar
skriva sina önskelistor kan man
sannolikt läsa:
Bort med LAS, Bort med
MBL, Bort med arbetstidsförkortningen, Bättre övervakning
av personalen.
Det sista önskemålet om
bättre övervakning av personalen, den önskan håller nu på
att bli förverkligad. Det sker genom att de företag som har servicebilar till sina anställda, som
de använder när de förflyttar sig
själva och verktyg mellan olika
arbetsplatser utrustas med så
kallade elektroniska körjournaler. Det innebär att man kopplar bilarna till en GPS- sändare
och därigenom kan företaget på
metern avläsa var de anställda
befinner sig och vid vilka tider.
När företagen utrustar bilarna
med GPS använder man oftast
som argument att man gör det
för att till skattemyndigheten
kunna redovisa hur bilarna används. Man säger också att det
är ett krav från skatteverket.
Enligt skatteverket duger det
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dock lika bra med en skriftlig
körjournal. För att få installera
GPS i bilarna så måste först en
rad villkor vara uppfyllda. Företaget får aldrig bara ensidigt
förse bilarna med dessa. Man
måste ha tillstånd från Datainspektionen där det redovisas
vem som har tillstånd att avläsa
GPS:en samt hur länge datan
skall sparas osv. Sedan måste
en förhandling ske med MBgruppen eller den lokala fackliga organisationen. Vi lever i ett
kapitalistiskt samhälle där borgarklassen har makten och det
betyder i det här fallet att om
företagen ger sig fan på att installera bilarna med GPS så blir
det så och därmed har man fått
en ny och enorm möjlighet att
kartlägga personalen. Låt oss
anta att ett företag har en stridbar fackligt aktiv anställd som
dessutom är kommunist och
man har bestämt sig för att den
skall få sparken bara man kan
hitta på något skäl som håller i
en förhandling. Vi kan vara helt
säkra på att den personen blir
specialbevakad. Låt oss säga att
den personen jobbar som håltagare och åker till Mc Donalds
på rasten med firmabilen för att
köpa sig en hamburgarmeny.
Han löper då en uppenbar risk
för att företaget med hjälp av
GPS:en kan hävda att vederbörande olovligen lämnade arbetsplatsen.
Låt oss vidare anta att samma person är klar med håltagningen 20 minuter i 4 på eftermiddagen, tittar på klockan och
bestämmer sig för att på 20 minuter hinner man inte göra något vettigt och därför gör kväll.
Även detta kan företaget avläsa
och konstaterar olovlig frånvaro. Nu är det nära för avsked

av personliga skäl. Det som
beskrivits är inte från någon
skräcksaga, det är ett exempel
från verkligheten. Det är precis
vad som hänt men inte gällt en
håltagare.
Vad man skall tänka på när
bilarna är utrustade med GPS
är att man aldrig använder bilen privat, att man aldrig tar
hem bilen över natten, man
lämnar bilen på firman när arbetsdagen är slut.
Det har till ByggKommunisten framkommit uppgifter om
att de GPS man inmonterat i
servicebilarna har en mycket
känslig säkring som väldigt ofta
går sönder och därmed gör hela
systemet obrukbart. Detta bör
de som har fått en GPS installerad i sin servicebil lägga på
minnet.
Datalagringsdirektivet som
riksdagen förärar oss börjar
gälla den första maj 2012 och
gäller lagring av uppgifter i
data- och teletrafik som ska
kunna användas för att utreda
allvarliga brott. Uppgifterna
ska lagras i sex månader. Lagringsskyldigheten gäller också
då en person ringer upp någon
som inte svarar. Dessutom ska
uppgifter lagras inte bara om
var personerna befann sig när
samtalet eller kommunikationen påbörjades, utan också var
de befann sig när den avslutades.
Leverantörerna ska stå för
kostnaderna i samband med
lagringen. De kostnader som
uppstår om leverantören behöver lämna ut uppgifter till
myndigheter ska leverantören
få ersättning för. Självklart skall
kapitalet hållas skadelöst, staten och kapitalet tillsammans
hand i hand.”

Inrikes

Pension efter spekulation
Kommentar. Vem styr över våra
pensionspengar, är det de statliga myndigheter som formellt
förvaltar våra pensionspengar
eller är man i händerna på storfinansen och dess marionetter?
Det är en fråga som både de
nuvarande pensionärerna och i
synnerhet de kommande borde
ha rätt att få svar på.
Finns där personella kopplingar mellan storfinans och
de myndigheter som förvaltar
våra pengar, och i vems intresse
agerar pensionsfonderna? Vi
kan ju bara konstatera att det
inte är pensionärerna som är
på prioritet nr ett, eftersom de
inte lyckats förvalta pensions-

pengarna i samma omfattning
som storfinansen har samlat
på sig av de rikedomar som det
arbetande folket skapar. De har
mest agerat som tjänstevilliga
hjon för att förse spekulanterna
och storfinansen med främmande kapital som de utnyttjat för
att stärka sin ekonomiska och
politiska makt.
Vägen till lyckade affärer är
att i AP-fonderna placera lydiga ordföranden och styrelser,
Wanja Lundby Wedin var inget
undantag, snarare regeln för lydiga marionetter. Det ”hårda”
arbetet utförs av ”konsulterna”.
Fjärde och Sjätte AP-fonderna
använder sig av samma kon-

sultbyrå, och av en ”tillfällighet” kommer deras chefsjurister
från den anlitade konsultbyrån.
Sjätte AP-fonden utnyttjade
konsultbyrån för att bidra till
monopoliseringen av bilreservdelar vid sammanslagningen
av Meca och Mekonomen som
i samma veva köpte upp en del
andra mindre aktörer. Fjärde
AP-fonden använde dem för att
investera i Blackrock, en USAbaserad fond som för några år
sedan kontrollerade ett kapital
motsvarande 20 000 miljarder
kronor och under de senaste
åren lyckats lägga till ytterligare
5 000 miljarder kronor.
Ordförande för sjätte AP-

fonden är Ebba Lindsö, hennes
meritlista finns på Wikipedia,
men hon har varit verksam som
skeppsmäklare, penningmäklare, chefredaktör för Affärsvärlden, vd och chefredaktör för
TT, vd i Svenskt Näringsliv, vd
för Respect Europé och dessutom hunnit med att sitta i kristdemokraternas partistyrelse och
vara kandidat till riksdagen och
Europaparlamentet.
Numera
är hon enbart styrelseproffs i
ett otal bolag och ordförande i
sjätte AP-fonden bredvid sina
teologiska studier.

trolig positiv verkan på arbetslösheten skulle däremot kunna
skapas av räntesänkningar enligt expertisen. Men det går inte
bankerna med på som endast
ser till att de egna fickorna är
fyllda och VD:arnas löner kan
öka.
Malin Ackholt, avtalssekreterare inom Hotell- och Restaurangfacket, skriver i en debattartikel i Aftonbladet bland
annat att: ” I vår rapport från
2011 visar vi att den sänkta
arbetsgivaravgiften för unga
motsvarar lönesänkningar på
13,8 procent. Men åtgärden
har inte lett till fler arbetstillfällen för unga. Däremot tjänade McDonald´s enligt egna
uppgifter 140 miljoner kronor

på sänkningen 2009. En sänkning av minimilönerna skulle ge
sänkt lön för hälften av alla anställda i vår bransch. Vi vill inte
skapa ett låglönesystem. Vi behöver ett bättre utbildningssystem, ett kvalificerat lärlingssystem och villkor och löner som
gör att alla unga i vår bransch
orkar stanna kvar och utvecklas.”
Ja, tänk om regeringen skulle
satsa på att få folk i arbete istället för att lägga alla resurser på
arbetsgivarna. De borde lyssna
på kloka kvinnor som Malin
Ackholt. Men när har den här
regeringen gjort de kloka och
rätta åtgärderna?

Jan Jönsson

Pensionsbluffen
Kommentar. Att ta våra pensioner ifrån oss är det skamligaste våra folkvalda gjort mot
dem som gav dem sin röst. Det
är ett svek som för all framtid
gett våra politiker ett minskat
förtroende. Vi har förstått att
våra folkvalda inte vill vårt väl
och att de söker maktens höjder
i egensyfte.
De senaste åren har pensionärerna förlorat 20 000 kronor
på grund av det nya pensionssystemet.
Och det kommer att bli ännu
värre.
Den slutsatsen drar ekonomijournalisten Joel Dahlberg i sin
nya bok ”Pensionsbluffen”.
1994 beslutade riksdagen att
ändra den allmänna pensionen.

Politikerna höjde det nya systemet till skyarna och lovade till
och med högre pensioner för
den som arbetar länge.
Men det har blivit precis
tvärtom. Efter finanskrisen
2008 saknades det pengar i
systemet och det fanns inte ens
tillräckligt för att betala ut de
pensioner som folk ¬redan hade
tjänat in.
I stället sänktes pensionerna
med 300 kronor i månaden för
första gången i det allmänna
pensionssystemet 2010.
Trots en ökande ungdomsarbetslöshet anser herr Reinfeldt
att pensionärerna ska arbeta
tills de är 75 år gamla. Folkpartiet tror dessutom att lönesänkningar skapar arbete. En

Astrid Boman
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Låg lön bättre än ingen alls?
Kommentar. Låg lön bättre än
ingen alls påstår Annika Qarlsson,
arbetsmarknadspolitisk
talesperson för Centerpartiet.
Nu har förstås aldrig Centerpartiet framstått som något
ljus i mörkret, snarare som en
svunnen relik från början av det
19:e århundradet då Sverige till
största delen bestod av personer
sysselsatta inom produktionen
av livsmedel.
Självhushållningen hade inte
utplånats av den framväxande

kapitalistiska utvecklingen. Nu
drar Annika med Q en lans för
lönedumpning. Ungdomen och
de utlandsfödda får inte använda sina främsta konkurrensfördelar att de skulle kunna vara
billigare att anställa. Dessutom
är hon så naiv att hon tror att
frågan om att anställa handlar
om att ha råd.
Så var det säkert i bondesamhället där Centern är en relik
från, men vi som lever i nutid
vet att för företag och kapita-

lister handlar det inte om att ha
råd, det handlar om profit, vinst
och mervärde. De anställer alla
personer oavsett kostnad om
de kan vara övertygade om att
personen i fråga generar vinst
och profit. Qarlssons liturgier
om att klättra på lönestegar och
straffpredikningar hör hemma
på historiens skräphög liksom
Centern även om hon försöker
väva in dem i de senaste modeorden som flexicurity.
Men politik och politiker är

inte samma sak annars borde
det unga statsrådet Annie Lööf,
28, föregå med gott exempel
och sänka sin statsrådslön på
grund av oerfarenhet och ungdom från 100 000/mån till låt
oss föreslå 50 000 så hade Sverige haft råd med bättre sjukvård eller skola eftersom hennes
lön är en kostnad för alla arbetslösa, sjuka och arbetarklassen.
J. J.

Byggnads varslar om strejk
Byggnads varslar om strejk för
medlemmar som jobbar inom
VVS, kyla och plåt. Anledningen är att Svenskt Näringsliv lagt
sig i förhandlingarna.
Byggnads och motparterna
VVS Företagen och Plåtslageriernas Riksförbund, PLR, hade
en nästan färdig överenskommelse om att ta bort tvånget för
dygnetruntberedskap. Då klev
Svenskt Näringsliv in och satte
stopp.
– Vi i Byggnads är för flexi-
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bla lösningar, det vill säga frivillighet i stället för tvång när
det gäller dygnetruntberedskap.
Det är helt oacceptabelt att
Svenskt Näringsliv stoppar en
nästan färdig överenskommelse, säger Torbjörn Johansson,
avtalssekreterare för Byggnads,
i ett pressmeddelande.
Byggnads kräver också högre lön för lärlingar och att arbetsgivarna går med på arbetstidsförkortning i stället för att
försöka nedmontera redan upp-
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nådd arbetstidsförkortning som
facket anser att arbetsgivarna
vill idag.
Varslet träder i kraft den 25
april om inget nytt kollektivavtal tecknats och innefattar både
blockad och strejk på ett antal
företag i landet.
Vågar Byggnads ta striden
eller viker man ner sig igen? är
frågan vi ställer.
Torbjörn Johansson.

Utrikes

Första maj
- en dag för kamp och internationalism
Första maj är arbetarrörelsens
internationella kamp- och högtidsdag. Dagen uppmärksammas
världen över. Nedan följer ett
smakprov på en rad utvalda länders Första maj-firande.
Kuba
– Första maj är en av de stora
samlingsdagarna på Kuba och
där fackliga centralorganisationen CTC är ansvarig för mobiliseringen. I Havanna brukar de
vara en miljon som marscherar
dansande över Revolutionstorget, alla fackförbund, alla stora
arbetsplatser, alla folkrörelser
(kvinnor, bönder, studenter,
kvarterskommittéerna),
med
egna plakat och banderoller,
förbi ett podium med CTC:s
och det kommunistiska partiets
ledare, och där CTC:s generalsekreterare brukar hålla tal, säger Eva Björklund från SvenskKubanska föreningen.
– CTC och övriga folkrörelser
organiserar också marscher i
alla länshuvudstäder, och andra
större städer. Det är en fantastisk fest.
Grekland
Första maj är allmän helgdag i
Grekland. PAME, landets militära front, arrangerar årligen
massdemonstrationer där arbetare, egenföretagare, bönder,
pensionärer, immigranter, kvinnor och ungdomar deltar. De
hålls på Syntagmatorget i Aten
och detta året är det 10:e gången i rad som PAME arrangerar
Första
maj-demonstrationer
över hela Grekland. PAME:s
demonstrationer är vanligtvis
mycket större än de reformistiska fackföreningarnas demonstrationer. Alla affärer i landet
är stängda.
Danmark
Första maj är ingen helgdag i
Danmark och de flesta danskar
arbetar. Det är också arbetarnas
internationella kampanj- och
festivaldag. Vanligtvis samlas

man tidigt på eftermiddagen efter att
ha deltagit i demonstrationer.
Första
maj är en folkfest i
Danmark i kombination med politiska
tal och underhållning. Dagen har
successivt blivit mer
av en festivaldag än
en utpräglad kampanjdag. Varje år
arrangeras det också
stora Första maj-demonstrationer i Köpenhamn, närmare
bestämt i Faelledparken där danska
politiker sedvanligt
håller tal och där
kommunister, socialister, anarkister och
socialdemokrater
samlas för att demonstrera. De danska kommunistiska
partierna går med i
fackföreningarnas
Första maj- demonstrationer.
Thailand
Första maj är allmän
helgdag i Thailand,
men de flesta affärer
är öppna. Landets
banker och skolor
är dock stängda.
Det brukar anordnas
konserter i parker
och på gatorna. Men
varje stad väljer själv
hur de vill uppmärksamma Första maj.
Ryssland
Första maj är allmän helgdag i
Ryssland. Det anordnas Första
maj-demonstrationer på Röda
torget i Moskva, men deltagarantalet i dessa har dock minskat med åren. I Ryssland kal�las dagen för Arbetets dag eller
Arbetets och vårens dag och har
idag efter Sovjetunionens fall
fortfarande en enorm politisk

betydelse.
Chile
Första maj är allmän helgdag i
Chile. Dagen uppmärksammas
med marscher och demonstrationer. Det politiska engagemanget och entusiasmen är stor
hos det chilenska folket. Efter
marscherna håller det kommunistiska partiet vanligtvis ett
möte där man enbart diskuterar
politik. CUCH, en organisation
motsvarande svenska LO, kal�lar alla chilenska arbetare och

fackföreningar till Första majdemonstration. Detta år ryktas
det även om att många studenter kommer att delta. Alla affärer och offentliga platser är
stängda.
Charlie Paulsson
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Ryssland: Kommunister
motarbetar planer för militärbas

Gennady Zyuganov

Tusentals kommunister demonstrerade i städer över hela Ryssland den 7 april mot NATO:s
planer att bygga en transitbas i
Ulyanovsk. Den största demonstrationen anordnades i Moskva på Pushkinskayatorget där
drygt 2000 människor viftade
med röda flaggor och banderoller skrällandes Putinregeringens
svek mot de nationella intressena.
Kommunistpartiets generalsekreterare Gennady Zyuganov
fördömde NATO:s planer att

ockupera Volga och förutspådde att basen på Ulyanovsk flygplats skulle komma att bli en
betydande samlingspunkt för
narkotikahandeln.
– Ett inflammerat sår håller på att bildas i Rysslands
centrum. Transitbasen kommer inte enbart användas till
militärutrustning, utan den
kommer också att bli ett av de
största droghandelscentrena på
vårt territorium, meddelade Zyuganov till folkmassan.
– Vi måste bestämt säga

”Nej” till detta svek mot de nationella intressena.
Kommunistledaren uppmanade till fler protestmarscher
den 21 april i alla ryska städer
eftersom det var just detta datum, närmare bestämt på kvällen som Vladimir Lenin föddes
i Ulyanovsk. Zyuganov vädjade
till demonstranter att inte låta
NATO få figurera i det heliga
ryska landet.
16 kommunister från Ulyanovsk tältade utanför flygplatsen den 8 april och startade en

obestämd hungerstrejk mot den
västerländska militäralliansens
planer. Den ryska utrikesministern Sergei Lavrov försvarade förslaget om basen förra
månaden och beskrev den som
ett medel för att hjälpa de som
eliminerar terrorismens hot och
droghandeln i Afghanistan.
Morning Star
Översättning:
Charlie Paulsson

Breivik trotsig när
rättegången mot honom inleddes
Högerextremisten Anders Behring Breivik
erkände den 16 april att han massakrerade
77 människor i Norge, närmare bestämt
på Utöya den 22 juli 2011. Han menar att
han agerade i självförsvar. Breivik trotsade
domstolens auktoritet på första dagen av
hans efterlängtade rättegång med anledning
av illdådet på Utöya förra sommaren. Åtta
personer bragtes om livet i dennes bombdåd mot regeringsbyggnaden i Oslo och resterande 69 sköts ihjäl i attentatet på Utöya
i samband med Arbetarpartiets ungdomsläger på ön.
– Jag erkänner inte norska domstolar för
att ni får era mandat från de politiska partierna vilka förespråkar en mångkulturstruktur, sade Breivik i hans första kommentar
till domstolen.
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– Jag erkänner min skuld till handlingarna, men inte brottslig sådan, fortsatte
Breivik och insisterade återigen på att han
handlade i självförsvar.
Enligt Breivik var attentaten nödvändiga
för att förhindra att Norge blir övertaget av
muslimer. Han påstår att han riktade sina
attentat mot regeringshögkvarteret i Oslo
samt ungdomslägret på Utöya för att angripa kulturmarxisterna vilka enligt Breivik
bär skulden till immigrationen i Norge.
Rättsexperten Jarl Borgvin Doerre sade
att norsk lag omfattas av en princip om
preventivt självförsvar, men denna gäller
inte i detta fall.
– Det är uppenbart att det har ingenting
med preventivt självförsvar att göra, sade
Doerre.

Den centrala frågan som måste lösas
under den tio veckor långa rättegången är
Breiviks psykiska hälsa som i sin tur kommer att avgöra om han döms till fängelse
eller till rättspsykiatrisk vård. Om han bedöms vara psykiskt kompetent kommer
han dömas till ett maximalt fängelsestraff
på 21 år, alternativt ett rättsligt beslut om
vård på psykiatrisk anstalt. Breiviks dom
kommer att förlängas så länge som han anses vara en samhällsfara.
Morning Star
Översättning:
Charlie Paulsson

Opinion

Sysslar alliansen med stöld från polacker
och andra med arbetstillstånd i Sverige?
I riksdagen den 12 april var det
utfrågning om arbetskraftinvandring. En ombudsman beskrev verkligheten. De företag
som såg till att det fanns kollektivavtal följde inte avtalen,
många som arbetade här från
Baltstaterna, Ukraina och Polen fick bara hälften av lönen de
skulle ha enligt avtalen. Dessutom finns många företag t.ex.
bemanningsföretag som aldrig
tecknat kollektivavtal. Företagen i allmänhet tillhandahåller

även sämre bostäder av mycket
skiftande standard. När anställda tillfrågas varför de inte
kräver lön efter avtal finns en
rädsla för att tappa jobb och
bostad.
De måste vara många som
undrar vad regeringen har för
arbetsmarknadspolitik, speciellt fackföreningarna. Det ser
ut som att fackföreningarna är
helt åsidosatta.
Kravet måste naturligtvis
vara att med den höga ung-

domsarbetslösheten som är 25
% bland svenska ungdomar så
måste jobb ges till dem först
innan ett enda arbetstillstånd
ges av ansvariga på regeringsnivå. Blundar högeralliansen och
tillåter tjuveriet?
Många av jobben är säsongsarbeten, skogsplantering,
skogsröjning, trädgårdsarbeten,
turistnäring, restaurang, bärplockning etc. Många av dessa
jobb kan naturligtvis våra ungdomar klara av och få därmed

Jorden har fått en
farlig slagsida mot höger
Vi varnades av samhällsvetare
för några år sedan för den ökande militariseringen av Europa
och följderna av detta. Krigsrisken skulle öka. Deras farhågor
var inte överdrivna. Kapitalet
är på offensiven och kapitalet
behöver militärmakten för att
kunna nå sina mål. I Libyen fick
Goldman Sachs vad de önskade.
Libyen ingår numera i IMF och
Frankrike har sett till att säkra
oljan.
Syrien ingår inte i IMF idag
men lär nog snart göra det.
Media vill få oss att se det som
händer i Syrien som ett folkligt uppror. Rebellerna får sina
vapen från Saudiarabien, dit
den svenska vapenexporten
går bland annat. Ryssland och
Kina har givetvis ekonomiska
intressen i Mellanöstern och i

Afrika. Ett NATO- ingripande
i Syrien skulle kunna innebära
att NATO direkt skulle kunna
konfronteras med både Kina
och Ryssland därför kommer
de nog att vara återhållsamma
och inte återupprepa det som
hände i Libyen. Istället låter
man andra grupperingar sköta
krigsinsatserna, men det är giganternas krig vi ser, inte folkliga uppror. Men det är folket
som betalar priset.
Rebeller som spränger bomber och dödar civila är knappast folkliga men de gömmer
sig fegt bland civilbefolkningen
för att dödsoffer ska krävas och
regimen som försvarar sitt land
mot utländska terrorister ska
ställas i dålig dager.
När kapitalet är på offensiven gynnas de högerextrema

”The Ledge”

”The Ledge” är en gastkramande och gripande dramathriller i regi av Matthew
Chapman som skildrar Gavin Nichols, en
viljestark och frispråkig ateist, spelad av
Charlie Hunnam som förlorat sin dotter i
en bilolycka, för övrigt känd från Sons of
Anarchy. En dag möter han den kristne
fundamentalisten Joe Harris, spelad av Patrick Wilson från Hard Candy, som lever ett
strikt och religiöst liv tillsammans med sin
fru Shana Harris, spelad av Liv Tyler. Snart

grupperna. Vi har sett och jag
fruktar för fler våldsdåd från
den högerextrema skaran. I
Ungern har högerextrema tågat
genom gatorna och hållit manifestationer. De talar om att
rädda Ungerns fattiga befolkning från utsugarna som förstör
landets ekonomi. Man skuldbelägger romerna för detta och
fokuserar bort från de verkliga
utsugarna, kapitalet. Det är högerpolitiken som leder till fattigdom och ingenting annat. Vi
ser det till och med i detta land.
Soppköksköerna växer och eliten skor sig på våra skattemedel. Men precis som nazisterna
skuldbelade judarna kan man
nu skuldbelägga romerna eller
invandrarna för den försämrade ekonomin. På så sätt kan
högerextremismen utnyttja si-

blossar en filosofisk och religiös debatt upp
mellan Gavin och maken Joe, samtidigt som
Gavin och Shana inleder en hemlighetsfull
kärleksaffär. När Joe får reda på detta, bestämmer han sig för att straffa Gavin med
döden. Detta i enlighet med kristen fundamental tro. Gavin måste nämligen hoppa
från ett hustak och ta sitt eget liv. Annars
dör Shana. Terrence Howard spelar en rutinerad och hårdkokt kriminalpolis vid namn
Hollis Lucetti med familjeproblem som för-

kännedom om hur vi ska sköta
våra naturtillgångar och servicnäringar.
Man får intrycket att regeringen blundar för problemen
och hjälper därmed de icke seriösa arbetsköparna till orimligt
höga profiter på de arbetande
som lockats hit.
Och skyll inte på EU, sopa
först rent vid egen dörr!
Arnold Stenman

tuationen för att nå sitt mål. Vi
vet vart det leder och vi hoppas
att folket är nog upplysta idag
för att se och förstå vilka som
är samhällets verkliga utsugare.
Jag vill tro det.
När kapitalet med sin rövarmentalitet är på offensiven blir
det krig, vi har sett det förr och
vi ser det nu. Vi har aldrig varit så nära ett totalt världskrig
som vi är idag, åtminstone inte
sedan Kubakrisen.
För oss folket gäller det att
ta makten ifrån kapitalet och
börja återkräva våra rättigheter
som de bit efter bit tar ifrån oss.
Det är först när arbetaren har
makten som vi kan få rättvisa
och fred.
A. B.

söker övertala Gavin att inte hoppa. Men
förgäves.
Filmen behandlar människors religiösa
tro och deras olikheter som personer. Jag
tyckte att filmen var både intressant och intelligent gjord. Stundtals kändes den dock
ganska förutsägbar, men över lag var det en
mycket bra film med stabila skådespelarinsatser. Jag kan varmt rekommendera att ni
ser filmen, ni lär inte bli besvikna.
Charlie Paulsson
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Opinion

Svenska banker investerar i kärnvapen
Stockholm 2012-03-06. De fyra
svenska storbankerna, Nordea,
SE-banken, Svenska Handelsbanken och Swedbank investerar i företag som tillverkar
kärnvapen. Ett kärnvapen kan
döda flera hundra tusen människor inom loppet av några
sekunder. Internationella domstolen fastslog 1996 att användning av eller hot om användning
av kärnvapen generellt sett strider mot folkrätten. Trots detta
fortsätter bankerna att investera
i dessa företag.
Kärnvapenproducenter
i
USA, Frankrike och Storbritannien delfinansieras av svenska
storbanker. Detta framkommer
i en rapport som ICAN (International Campaign to Abolish
Nuclear Weapons) släppte igår.
Rapporten namnger 20 företag
som producerar kärnvapen och
fler än 300 banker, försäkrings-

bolag, pensionsfonder och kapitalförvaltare i 30 länder som
placerar pengar i dessa företag.
Rapporten visar att de svenska
bankerna Nordea, SE-banken,
Svenska Handelsbanken och
Swedbank både innehar aktier
i och lånar ut pengar till några
av dessa stora kärnvapenproducenter. Företagen står bakom
nu existerande kärnvapensystem och har även ingått avtal
om att modernisera och bygga
nya kärnvapen och bärare till
dessa vapen.
Genom att låna ut pengar
till och köpa aktier och obligationer i denna typ av företag
underlättar man indirekt upprustning och modernisering av
kärnvapenarsenalerna. Därigenom ökar risken för att detta
massförstörelsevapen används
igen, med katastrofala humanitära och klimatmässiga konse-

kvenser.
– Vi önskar att de fyra svenska storbankerna drar tillbaka
sina investeringar i dessa företag. Avyttring av investeringar i
kärnvapenrelaterade företag är
ett effektivt sätt för banker att
bidra till att vi tar ett steg i riktning mot en kärnvapenfri värld,
säger Jan Larsson, ordförande i
Svenska Läkare mot Kärnvapen
I oktober 2011 beslutade
Nordea efter påtryckningar av
Röda Korsets ungdomsförbund
i Norge att avveckla sina investeringar i kärnvapenproducerande företag. Däremot ligger
fortfarande det lån kvar som
man gav Rolls Royce i oktober
2011. Rolls Royce är genom
olika investeringar och samarbeten involverade i förnyelsen
av de brittiska kärnvapenbestyckade Tridentubåtarna.
Alla de fyra svenska ban-

kerna har policys för ansvarsfulla och etiska investeringar
och flera banker tar tydligt avstånd från investeringar i klustervapen och landminor, vilka
har förbjudits genom internationella konventioner. Någon
motsvarande konvention som
förbjuder kärnvapen finns ännu
inte. Läkare mot Kärnvapen
och ICAN arbetar sedan flera
år för att världens stater ska avtala fram ett förbud mot kärnvapen. Den svenska regeringen
har, till skillnad från Norge och
Schweiz, inte visat något stöd
för detta arbete, vilket är beklagansvärt och svårt att begripa.
Läs hela rapporten här:
http://www.dontbankonthebomb.com/
Svenska Läkare
mot Kärnvapen

Gemensamt uttalande av WFDY och WPC om
situationen i Syrien och hela Mellanöstern
Världsfredsrådet (WPC) och
Världsungdomsfederationen
(WFDY) uttrycker sin djupa
oro över den ökade imperialistiska aggressivitet i regionen
Mellanöstern och de nya hoten
mot freden där USA:s, NATO:s,
EU:s och deras regionalt allierade ”triggar igång” en krigsliknande situation, vilket ingår
i planerna för att attackera Syrien.
Våra två internationella organisationer hälsar de miljontals fredsälskande människor
och ungdomar i Syrien och uttrycker vår uppriktiga solidaritet med de äkta, fredliga och
sociala protesterna med rättvisa
krav på ekonomiska, sociala,
politiska och demokratiska förändringar i landet så att det syriska folket blir ägare över sin
egen förmögenhet, rikedom och
framtid.
Vi godtar under inga omständigheter den utländska militära
och politiska intervention i Syrien som för närvarande planeras av USA, Israel och NATO,
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hand i hand med Turkiet och
några Gulf- monarkier med
svepskäl om att skydda civilbefolkningen och de mänskliga rättigheterna. Vi fördömer
detta hyckleri och uppmanar
mänskligheten att motsätta sig
varje upprepning av den ”Libyska modellen”. Vi betonar att
den enda och suveräna rätten
att besluta om Syriens framtid
och dess ledarskap tillhör det
syriska folket, dess arbetare,
bönder, ungdomar och kvinnor.
Vi fördömer den imperialistiska planen om ett ”Stor- Mellanöstern” vilket har som enda
mål att genom imperialismens
olika krafter skapa kontroll
över regionens energiresurser
åt multinationella företag och
monopol.
WFDY och WPC (tillsammans med ett hundratal av våra
medlemsorganisationer)
som
kämpat mot alla de senaste imperialistiska aggressionerna i
Jugoslavien, Afghanistan, Irak
och Libyen, liksom de brottsliga israeliska aggressionerna
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mot Palestina och Libanon. Vi
uttrycker miljoner människors
och ungdomars vilja och krav
världen över om att motstå
imperialismens
hotaggressioner mot Syrien i dag eller Iran
i morgon.
Likaså uttrycker vi vår tydliga position mot den pågående
israeliska ockupationen av Palestina och kräver ett erkännande av en självständig palestinsk
stat inom gränserna för 4 juli
1967, med östra Jerusalem som
dess huvudstad.
Genom ett långt och nära
samarbete kunde våra två organisationer ta beslutet att kombinera kampen över hela världen
med en internationell solidaritets- och undersökningsgrupp
till Syrien, i nära samarbete
med våra partners från ungdoms- och studentrörelsen samt
fredsrörelsen i Syrien. Vårt uppdrag till Syrien kommer att äga
rum från 21-26 april 2012 och
bestå av internationella delegater från våra organisationer på
alla kontinenter.

Vårt gemensamma initiativ
och uppdrag kommer att ha
följande mål:
• Att möta och diskutera
med
ungdomsorganisationer,
studenter, fackföreningar och
fredsrörelsen om situationen i
Syrien och deras positioner och
strävan
• Att motverka imperialismens hot och inblandningar såväl som de stora internationella
medieföretagens manipulation
av information
• Att uttrycka vår uppriktiga
solidaritet med det syriska folket och dess ungdom som kämpar för sin rätt att själva kunna
avgöra sin framtid och försvara
sitt land mot de imperialistiska
planerna i Syrien
Efter avslutningen av uppdraget kommer vi att offentliggöra och sprida våra rapporter
och observationer med alla tillgängliga medel.
15 april 2012
Samordningsgruppens råd
för WFDY och WPC:s Sekretariat

Partiet

Till minne av Peter Cohen

Kampfonden

Vår kamrat Peter
Cohen har gått bort
och lämnat ett stort
tomrum efter sig
både i sin familj och
hos oss kamrater
som har haft förmånen att ha honom
med oss i många år.
Peter kämpade in i
det sista men cancern gav inte vika,
och han kämpade
inte bara mot sin
sjukdom utan även
med politiken. Peter
blev 78 år vilket är
svårt att tro, många
bedömde nog honom som tjugo år
yngre.
Peter föddes i
Brooklyn, en stadsdel i New York, där
den afro-amerikanska
befolkningen
är i majoritet vilket
präglade hans liv
som internationalist
och antirasist under
resten av hans liv.
Hans fader var tandläkare som hade två
taxor, en för de rika och en annan för den fattiga befolkningen om de inte var så fattiga
att de fick tandvården gratis, så solidariteten var något som inte var främmande för Peter,
vilket vi väl känner till. Peter hade också många ljusa minnen av sin farmor som han
gärna berättade om, en kvinna som på grund av sin etnicitet tvingades fly från tsarens
förtryck i Ryssland och som hälsade Oktoberrevolutionen med glädje.
Men Peters nyfikenhet på världen och sammanhangen i de mänskliga relationerna
gjorde att Brooklyn blev för trångt och han gav sig ut på en resa i världen som innebar
bosättning på Irland, i Frankrike och slutligen i Sverige där han på grund av kärleken
slog sig till ro. Efter några år i Sverige med bl.a. socialt arbete bland invandrare i Lund
organiserade han sig i det kommunistiska partiet, Sveriges Kommunistiska Parti.
I partiet blev han snart en uppskattad kamrat, en kamrat som med djupa kunskaper
i den kommunistiska världsrörelsen anlitades för föreläsningar, inte bara i Sverige utan
även internationellt. Peter visade sig inte bara ha goda kunskaper om den kommunistiska
världsrörelsen utan hade en bredd som få är förunnat. Politisk ekonomi, filosofi, antikommunism och monopolens agerande i tredje världen är några av de ämnen som Peter
gärna delade med sig av.
Peter blev också invald i partiets styrelse där han fick rollen som internationell sekreterare och i den rollen representerade han SKP på många internationella möten. Han
var välkänd i den internationella kommunistiska rörelsen, så många kommer att sakna
honom, inte minst i Norden där han alltid var en uppskattad inledare på de nordiska
sommarlägren.
Peters stora projekt var att skriva en bok som avslöjade kapitalets historierevisionism
för att rättfärdiga sina krig, plundringar och mord för att rädda profiterna, i den historierevisionismen ingår antikommunismen som den bärande kärnan för att fördunkla det arbetande folkets medvetande. Peter menade att utan att bryta udden av antikommunismen
blir det svårt eller nästan omöjligt att höja klassmedvetandet till en revolutionär nivå.
Peter jobbade med detta projekt in till sin död.
Vi sänker våra fanor för att hedra Peter, men höjer dem igen för att fortsätta Peters och
vår kamp.
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1 maj med
SVERIGES KOMMUNISTISKA PARTI
Stockholm
Hötorget 12.00
Tal av Victor Diaz De Filippi, partiordförande SKP, med flera
Sång & musik
SVERIGES KOMMUNISTISKA PARTI
Chiles KP, Bolivias KP, Perus KP, Greklands KP KKE, Irans Tudehparti
Resocal, Victor Jara-föreningen, Radio Bahìa
Göteborg
Järntorget kl 10-14
Internationella fanor,
Bokbord.
Fika.
Malmö
1 maj med Kommunisterna
Fred, Arbete, Socialism
Triangeln kl. 12.00
Gällivare
SKP firar 1:a maj i Gällivare, men då det, i skrivande stund, inte är
klart vilka som skall ingå så uppmanar vi till att hålla utkik i lokala
annonsbladet Kometen. Svar från LO gällande enhetsdemonstration
inväntas. För vidare information kontakta SKP Gällivare. På tel. 0970-202 44.
Gävle
Fred Arbete Socialism
Samling Byggnads avd exp. för avhämtning av banderoller mm 13.00
Avmarsch 14.00 från Folkets Hus
14.30 Slottstorget. Tal av Hans Wahlström fd förbundsordförande Transport
Sandviken
Fred Arbete Socialism
Samling Järntorget 11.30
Tal av LO:s avtalssekreterare Per Bardh.
Fler tider och platser, se www.skp.se
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