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Innehåll

Vem stjäl ungdomens framtid?
Varför finns det inga jobb? Varför ser fram-
tiden så dyster ut för en stor del av ungdo-
marna i Sverige? Det är naturligt att ung-
domen ställer dessa frågor men också att 
de blir förbannade och börjar tröttna på de 
vanliga svaren. Svaren brukar för det mesta 
handla om höga ingångslöner, brister i ut-
bildningssystemet och att arbetsrätten för-
hindrar unga att komma in på arbetsmark-
naden.  Och lösningarna som det politiska 
etablissemanget klär i allsköns verbala fra-
ser blir lärlingsplatser, praktikplatser, jobb-
sökarkurser och förbättrad utbildning, allt 
ackompanjerat av glada tillrop om att inte 
ge upp utan fortsätta sökandet och utnyttja 
alla möjliga och omöjliga kontakter.

 I Sverige fanns under 2011 ca 1 250 000 
ungdomar i åldern 15-24 år, av dessa sökte 
650 000 arbete eller hade arbete, andelen 
utan arbete av dessa var 220 000. Var tred-
je unga människa som sökte arbete förne-
kades den mänskliga rättigheten att ha ett 
arbete för sin försörjning, siffror som inte 
kan trollas bort med statistiska manipula-
tioner. 

Ungdomsarbetslösheten är inget nytt 
problem. Även under brinnande högkon-
junktur hösten 2008 var ungdomsarbets-

lösheten mer än 25 procent. 
Det kvittar vilken del av landet du väljer, 

problemen är desamma, fattigdom och ar-
betslöshet är den framtid Sverige erbjuder 
en stor del av sin ungdom. Dessutom ställer 
samhället dessa ungdomar inför valet av ett 
liv i förnedring eller kriminallitet. Förned-
ring genom att varje månad tvingas ansöka 
om försörjningsstöd och inför en socialse-
kreterare redovisa alla sina göranden och 
låtanden.

Den politiska ihåligheten blir än mer tyd-
lig när vi hör att vi måste öppna för arbets-
kraftsinvandring på grund av att vi alla blir 
äldre medan en kvarts miljon unga männis-
kor tvingas att utgöra en del av den arbets-
kraftsreserv som kapitalet anser nödvändig. 
Samtidigt flyttar man över stora delar av 
den offentliga sektorn som skola, vård och 
omsorg till privata kapitalister vars syfte är 
att skapa profiter och mervärde av de an-
ställdas arbete. För att uppnå profitmålen 
måste de naturligtvis använda mindre per-
sonal med ett resultat som vi dagligen ser 
konsekvenserna av i form av vanvård och 
bortglömda patienter. Att tro att kapitalis-
ter skall driva offentlig sektor av filantro-
piska motiv är politiskt naivt gränsande till 

dumhet. För kapitalet gäller ökad kapital-
ackumulation eller undergång.

Vårt samhälle är ett kapitalistiskt sam-
hälle. Ett litet antal personer äger all rike-
dom, medan resten av oss måste arbeta för 
att öka deras rikedom.  Det innebär att ju 
mindre folk de har anställda desto snabbare 
ökar deras rikedom. Därför vill de också 
betala så lite lön som möjligt och förlänga 
arbetsdagen. I stället för att ge ungdomarna 
jobb i Sverige utnyttjar de barnarbetare i 
Banglades eller andra underutvecklade län-
der eftersom det ger större profiter. Under 
kapitalismen är det tillåtet för kapitalister-
na att råna de arbetande på den rikedom de 
skapar – men förbjudet för det arbetande 
folket att ta tillbaka den rikedom de skapat 
åt kapitalisterna.

Därmed har vi också svaret på vem som 
stjäl ungdomens framtid: kapitalet och de 
politiker som understöder det kapitalistiska 
systemet.

Det finns ett alternativ – socialism. Or-
ganisera dig i Sveriges Kommunistiska Ung-
domsförbund eller Sveriges Kommunistiska 
Parti.

Jan Jönsson

”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.

2           Riktpunkt nr 6 2012



ledare

Det grekiska valet gav en signal om att än 
har inte kapitalet uttömt all sin kraft, fort-
farande kan det skrämma och dupera folk 
i sitt intresse. När ett parti som ”Ny De-
mokrati” lyckas med att samla flest röster 
på en politik som gjort en fjärdedel av gre-
kerna arbetslösa ligger där inte mycket av 
hjärna i ställningstagandet utan tvärtom 
att någon mirakulös kraft skall komma till 
deras räddning och återställa allt till det 
gamla vanliga. Någon sådan kraft finns inte 
och har aldrig funnits. Det är en idealis-
tisk uppfattning som spritts vitt och brett i 
Grekland, och för den delen i hela världen. 
Genom att underordna sig kapitalets dik-
tatur och låta EU, IMF och Världsbanken 
diktera villkoren för det grekiska folkets 
levnadsvillkor skall allt återställas till det 
gamla. Inget återställs till det gamla, rutten 
fisk och mögligt bröd blir aldrig färska igen, 
så är det med politiken också. Den procent 
av världens befolkning som äger mer än 
60 procent av världens tillgångar kommer 
aldrig att släppa ifrån sig dessa frivilligt och 
inte heller den makt som det innebär. Och 
den är inte beredd till någon form av kom-
promiss som skulle innebära maktdelning 
eller omfördelning av rikedomarna.

Det är sanningen som Greklands Kom-
munistiska Parti (KKE) berättade för det 
grekiska folket inför valet den 17 juni. 
Dessutom hade man modet att berätta att 
det var det ekonomiska system, kapitalis-
men, som dominerat Grekland under de 
senaste århundraden som var i kris och inte 
Grekland. Tyvärr valde många greker att 
sätta sin tilltro till den gamla politiken och 
till illusionister av olika kulörer, från svart 
till rött, trollkonstnärer som skulle rädda 
Grekland genom att bibehålla kapitalets 
hegemoni över de samhälliga rikedomarna 
och ett fortsatt medlemskap i den kapitalis-
tiska kamporganisationen EU och dess va-
luta euron samtidigt som man skulle undvi-
ka nedskärningar i den offentliga budgeten 
och krav om privatisering. 

Krav som inte ens de mest ”välskötta 

ekonomierna” som Sveriges (enligt allians-
regeringen) kunnat undvika, dessutom har 
vi även krav om att urholka och försämra 
anställningsskyddet och sänka lägsta lö-
nerna för att behålla konkurrenskraften 
på en för kapitalet tillfredsställande nivå. 
Konkurrenskraften och nedskärningar i of-
fentlig sektor har blivit EU-byråkraternas 
och kapitalets nya mantra som de vill vi 
skall tro på. Men ingen bör låta sig förle-
das att tro att EU-byråkraterna har kunska-
per om hur ”verklighetens folk” upplever 
sin situation och de förhoppningar om ett 
bättre liv som mänskligheten i årtusenden 
strävat efter, strävanden och förhoppningar 
som alltid är relativa. Sanningen om EU-
byråkratin är att deras strävanden och för-
hoppningar uppfylls av kapitalets apologe-
ter i form av lobbyister som är de verkliga 
makthavarna i kapitalets Europa.

Den vänster som påstår sig kunna för-
ena kapitalets intressen med folkets är en 
falsk vänster  som har sin grund i det rela-
tiva välstånd som skapats i de industriellt 
utvecklade länderna när kapitalet under en 
period främst inriktade sig på att plundra 
de underutvecklade länderna på råvaror för 
att förädla dem i de egna länderna.

Nu är även Sverige och många andra 
utvecklade länder rika på råvaror; då blir 
det en omvänd ordning och ett nytt namn, 
imperialism ersätts med globalisering där-
för att kapitalet har hittat nya möjligheter 
att förädla råvarorna genom att exploatera 
arbetskraften i de tidigare underutvecklade 
länderna. Produktivkrafterna har utveck-
lats därhän att människan enbart är ett 
bihang till maskinerna och då kan profiter 
och kapitalackumulationen stegras genom 
att flytta produktionen till länder där man 
slipper den besvärande merkostnaden av 
utbildning, och man kan som i kapitalis-
mens barndom utnyttja barnarbete och 
frihet från arbetarklassens kamporganisa-
tioner.

De nya malmfyndigheterna i Pajala är ett 
lysande exempel på den nya imperialismen. 

Välbehövliga jobb skapas i Pajala, inget tvi-
vel om den saken, dessutom till minimala 
kostnader för kapitalet, vars kostnad be-
gränsar sig till lönen för brytningen av mal-
men, förädlingen av den skall göras i Indien 
och Brasilien. Sverige plundras till förmån 
för profiterna.

Dessutom har den falska vänstern anam-
mat den i grunden utvecklingsfientliga och 
reaktionära propagandan från kapitalet att 
vi lever över våra tillgångar, naturen kom-
mer att ta slut och jorden gå under om vi 
fortsätter leva som vi gjort. 

Jorden kommer att gå under, det är lika 
naturligt som att människor föds och går 
bort. Liksom vi som individer har vår tid 
på jorden har jorden sin tid i universum. 
Men under den tiden vill kommunisterna 
att hela mänskligheten skall leva så bra som 
möjligt, därför är vi motståndare till det 
nuvarande fåtalsväldet där en procent av 
världens befolkning äger makten att styra 
över sextio procent av världens tillgångar. 

Det innebär att kommunisterna bryr 
sig om miljöproblem och alla andra med-
mänskliga problem som nu drabbar mänsk-
ligheten på grund av det kapitalistiska sys-
temet där profiterna och exploateringen 
och tillägnandet av mervärdet av det arbe-
tande folkets skapande verksamhet blivit de 
styrande eliternas största problem.

Vi räds inte att samverka med den bor-
gerliga vänstern där möjligheterna finns, 
men vi vägrar att överge vår ideologiska 
kompass som är den historiska och dia-
lektiska materialismen, till förmån för den 
politiska opportunismen. Det ger oss histo-
rien allt för många avskräckande exempel 
på. Vi vägrar att vara svansen till arbetar-
rörelsen, vi vill och skall gå i spetsen för det 
arbetande folkets kamp på alla områden. 

Vi vill förändra världen och ge makten 
till producenterna av all vår rikdom, det ar-
betande folket. Därför skall du organisera 
dig i det kommunistiska partiet, Sveriges 
Kommunistiska Parti.

Fortsatt kamp
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Johan Lindholm 
till Gävle
Alla människors lika värde.
Byggnadsarbetareförbundets 
envetna kamp för att i Sverige 
skall svenska kollektivavtal 
gälla är samtidigt en kamp för 
allas lika värde. För byggnads-
arbetarna är det obegripligt att 
den självklarheten inte skall 
gälla arbetslivet. Jobtrafficing 
är ett tragiskt faktum, bygg-
nadsarbetare blir cyniskt ut-
nyttjade av gangsters för att 
arbeta till svältlöner.

Johan Lindholm, Byggnads-
arbetareförbundets ordförande 
berättar om kampen för kol-
lektivavtal och allas lika värde. 
Detta gör Johan Lindholm vid 
Socialistiskt Forum i Gävle lör-
dagen den 1:a september på 
Folkets Hus i Gävle.
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– De skuldsattas situation idag 
i Sverige är fruktansvärt jobbig, 
menar Berndt Jönsson, ”kontors-
råtta” på Insolvens i Landskrona. 
Insolvens är en förening som 
grundades i början av 2000-ta-
let för överskuldsatta personer 
samt sympatisörer till dessa. 

Föreningens målsättning är att 
ge stöd och råd till skuldsatta 
personer. Man strävar också ef-
ter att väcka opinion bland all-
mänheten och beslutsfattarna. 
Enligt Insolvens finns det idag i 
Sverige uppskattningsvis mellan 
400 000 till 600 000 överskuld-
satta personer. Parallellt med 
detta, konstaterar Berndt, är 
7,5 miljoner svenskar inskrivna 
i Kronofogdens register och i in-
kassobolagen.

 – Man kan inte hyra en film 
eller ett släp, dvs. stopp över-
allt, förtydligar han. 

De vanligaste orsakerna till 
överskuldsättning är enligt ho-
nom skilsmässor, överkonsum-
tion, vräkningar och alldeles 

för lätt att få lån med skyhöga 
räntor.

Berndt Jönsson anser att 
samhällsattityden mot skuld-
satta personer är att om man 
själv har försatt sig i situationen 
så får man själv ta sig ur denna. 
Enligt uppgifter från Insolvens 
hemsida kostar fenomenet med 
överskuldsättning samhället år-
ligen mellan 30 och 50 miljar-
der i produktionsbortfall och 
sjukdom. Insolvens hemsida 
poängterar också att de fyra 
vanligaste anledningarna till 
överskuldsättning är sjukdom, 
arbetslöshet, konkurs och skils-
mässa. 

Vidare menar Berndt Jönsson 
att de skuldsattas situation inte 
går att lösa såtillvida regeringen 
inte ändrar på lagen till en pre-
skribering på 5 år. I nuläget så 
lever en skuld i 20 till 30 år och 

bara tickar ränta så att den till 
sist blir högre än kapitalet. 

Reaktionerna från Insolvens 
medlemmar är av varierande 
karaktär, men merparten av 
dessa upplever det som väldigt 
frustrerande då de bara får post 
från Inkasso och Kronofogden 
om hot, löneutmätningar och 
konkursansökningar.

Charlie Paulsson

Klipp från insolvens.se: 

”Vi behöver hitta fler möjlighe-
ter, fler vägar att gå. Vi arbetar 
i lokalföreningarna mot den en-
skilde evighetsgäldenären och 
på riksplanet med opinionsbild-
ning. Vi är många men behöver 
bli fler. Myndigheterna börjar 
förstå problematiken men ännu 
är det mycket att göra.”

Om de skuldsattas situation
Kvinnan på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: SXC.hu/jepthe.

”... anledningarna till överskuldsättning 
är sjukdom, arbetslöshet, konkurs och skils-
mässa.”

LO-krav: A-kassan 
ska vara 90 procent

LO-styrelsen blev på sin kon-
gress i maj överkörd om a-
kassan. Ersättningen ska vara 
90 procent av lönen, beslutade 
ombuden.

En ”acceptabel självrisk” kall-
lade LO-ledningen det att ha 
ett 20 procents inkomstbort-
fall. Men folk från bland annat 
Byggnads och Kommunal gick 
upp i talarstolen för att argu-
mentera mot styrelseförslaget. 
De krävde istället en ersättning 
på 90 procent. 

– Det är en avgrundsskillnad 
mellan vad regeringen Rein-
feldt och LO vill göra med a-
kassan. Det är viktigt att våra 
medlemmar ser skillnaden, 
sade Dan Gabrielsson, Kom-
munal.

Marie Krantz från Kommu-
nal:

– Det känns ibland som vi 
köper motståndarnas argu-
ment. Vi tror väl inte att våra 
medlemmar fuskar?

Det hjälpte inte att den av-
gående ordföranden Wanja 
Lundby-Wedin gick upp i talar-
stolen och försvarade styrelsens 
förslag. 

Motionen med krav på 90 
procents ersättning i a-kassan 
röstades igenom med siffrorna 
254 - 140.

red.
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Vem bär skulden till Malmös problem?
Kommunisterna i Malmö har de 
senaste veckorna spridit ett flyg-
blad med följande text:
Rapporten ”Befolkningsrö-
relser, försörjningsvillkor och 
bostadssegregation – En socio-
dynamisk analys av Malmö” 
som släpptes 2012-06-08 av 
Kommission för ett socialt håll-
bart Malmö pekar på en dyster 
utveckling för staden.  Enbart 
60 procent av kommuninvå-
narna i ålder mellan 20-64år är 
sysselsatta, ca 10 till 15 procent 
lägre än riksgenomsnittet. Den 
rikaste tiondelen har gått från 
att vara sex gånger så rik som 

de fattigaste tio procenten till 
tolv gånger under tidsperioden 
1990 till 2008 och tre av tio 

malmöbor är fattiga enligt EU:s 
definition.  Värst av allt är att 
det har skett en kraftig ökning 
av dem som lever utan några 
som helst inkomster. Malmö 
är en stad med stora problem 
där den höga arbetslösheten är 
roten till de flesta andra proble-
men. Särskilt oroande är den 
höga ungdomsarbetslösheten 
som innebär att de redan från 
unga år förvägras rätten att del-
ta i skapandet av vårt samhälle 
och ställs i ett utanförskap som 
inte sällan leder till kriminalitet 
i ett senare skede. 

Att lösa dessa problem bor-

de ha högsta prioritet men det 
enda som tycks vara angeläget 
är att skylla ifrån sig. Fredrik 

Reinfeldt menar att Malmös 
problem är att man har en so-
cialdemokratiskt ledd kommun 
och Ilmar Reepalu påstår att 
om man haft en socialdemokra-
tisk regering så hade allt varit 
frid och fröjd. Sanningen är att 
oavsett vem som regerat landet 
eller kommunen så har klass-
klyftorna och arbetslösheten 
ökat.
Vad vill Sveriges Kommunis-
tiska Parti?

Vårt parti skiljer sig från an-
dra partier genom att vi objek-
tivt studerar hur missförhållan-
dena i Malmö har uppstått och 

därav kan vi dra rätt 
slutsats om vilken 
politik som behövs.  
Och vad vi kan se är 
att rapporten från 
den s.k. Malmökom-
missionen bekräftar 
vad vi kommunis-
ter i åratal har sagt, 
att den nyliberala 
borgerliga politiken 
berikar endast den 
tiondel som behöver 
det minst och låter 
alla andra förgås. 
Denna politiska prin-
cip har anammats av 
både opposition och 
styrande och det är 
svaret på varför pro-
blemen ökar oavsett 
politisk kulör. Att låta 
privata bolag plundra 
den offentliga sek-
torn på skattemedel 
är en politik som i 
längden innebär färre 
anställda. Genom att 
förbjuda detta tillvä-
gagångssätt och låta 
den offentliga sektorn 
driva dessa områden 
så skulle tusentals ar-
beten skapas utan att 
en enda skattekrona 
skjuts till. Det är ett 
bevis för att kommu-
nisterna kan skapa 
fler arbeten än någon 
annan samtidigt som 
man inte har några 
finansieringssvårig-

heter för att göra det. Ytterli-
gare arbeten kan skapas genom 
stora infrastruktursatsningar 

som ökat bostadsbyggande som 
skulle lösa bostadsbristen men 
också generera skattemedel till 
kommunen.  

Det finns inga som helst svå-
righeter med att lösa Malmös 
höga arbetslöshet men det sak-
nas politisk vilja och intresse i 
Stadshuset att gå emot kapita-
lets omättliga profithunger. Vi, 
Sveriges Kommunistiska Parti, 
saknar vare sig kraft eller mod 
och är redo att anta utmaning-
en.

Kapitalismen är problemet, 
socialismen är lösningen!

Politiska reformer som ska-
par fler arbeten och större so-
cial rättvisa är alltid bra men 
vi måste gå vidare. Vad som 
alltid varit tydligt för kommu-
nisterna är att det kapitalistiska 
produktionssättet är kontrapro-
duktivt och oförmöget att lösa 
de grundläggande samhällpro-
blemen. Endast i en planerad 
ekonomi där samhällets olika 
produktionsgrenar samverkar 
kan man få ut maximum av 
produktionen vars resultat an-
vänds för att tillfredställa det 
samhälliga behovet istället för 
enskilda kapitalister. Men för 
att nå ett sådant samhälle så 
krävs det att man organiserar 
sig och kämpar eftersom inget 
ges gratis. Det är bara att välja: 
kamp eller underkastelse.

Ett bättre Malmö är möjligt:
• Bygg minst 2000 hyresrät-

ter per år i blandade områden.
• Omedelbara renoveringar 

av de lägenheter som är under-
måliga.

• Stoppa bidragen till frisko-
lorna.

• Garantera ungdomen rätt-
ten till arbete.

• Ingen etnisk diskriminering 
i arbetslivet.

• Fler anställda inom kom-
munen.

• All sjukvård skall drivas i 
offentlig regi.

• De privatiserade delarna 
skall återgå i offentlig drift.
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Socialdemokraterna 
kör högertrafik på ojämlikhetens väg
Kommentar. Frågan om ut-
formningen av våra trygghets-
system har naglat sig fast på 
den politiska dagordningen. I 
regeringens vårproposition slog 
finansminister Anders Borg (M) 
fast att ersättningarna har mins-
kat med upp emot 9 procenten-
heter till sjuka och arbetslösa. 
Det ökar drivkrafterna att ar-
beta, hävdade finansministern.

Alltså beror arbetslöshet och 
sjukdom på bristande arbets-
vilja. Kan det inte möjligen vara 
så att det råder brist på arbeten. 
De lär inte heller bli så många 
arbetstillfällen när arbetsgi-
varna nu kan utan fackens in-
syn importera arbetskraft från 
låglöneländer. Det lär inte bli 
så många fler arbetstillfällen då 
regeringen istället för att öka 
arbetstillfällena minskar dem.

Vi har SAAB- konkursen i 
minnet. Här hade regeringen 
på ett tidigt stadium kunnat 
gå in och rädda jobben. Och 
så var det nedmonteringen av 
den offentliga sektorn. Givetvis 
har ett mycket stort antal ar-
betstillfällen gått förlorade där. 
Arbetslöshet beror inte på de 
arbetssökandes bristande vilja, 
den beror på regeringens bris-
tande vilja att satsa på arbets-

lösheten.
De sjuka, har det visat sig, 

blir inte friskare av en neddra-
gen sjukpenning, snarare är det 
tvärtom att oron över försörj-
ning leder till ett försvårat och 
försenat tillfrisknande. Trygg-
het är en viktig faktor i rehabili-
teringen. Man väljer inte att bli 
sjuk, herr Borg!

Istället för att minska hem-
lösheten genom att styra bo-
stadsmarknaden så att fler 
hyresrätter byggs satsar reger-
ingen för att underlätta andra-
handsuthyrning vilket leder 
till orimligt höga kostnader. 
Dessutom ställs vinstkrav på 
allmännyttans bostäder och 
många av dessa säljs ut till ut-
ländska förvaltare och riskkapi-
talbolag. Dessa kammar endast 
hem vinsten för att sedan sälja 
vidare vilket leder till att bostä-
derna förfaller.

Våra barns utbildning säljs 
också ut till privata lycksökare 
och riskkapitalbolag som givet-
vis sätter vinst före kunskap. 
Då hjälper inte herr Björklunds 
förslag om betyg redan i fjärde 
klass. Det behövs fler lärare, 
fler vuxna i skolan och en jäm-
lik skola. Din bostadsort skall 
inte vara avgörande för den 

kvalité på undervisning som du 
erhåller. Och våra barn skall 
inte vara monopolkapitalets 
handelsvara!

Kommer det då att bli annor-
lunda med socialdemokraterna 
i regeringsställning?

”Företagens roll i fokus. Re-
geringens politik har prövats i 
sex år, i både hög- och lågkon-
junktur, och det är uppenbart 
att den inte leder till fler jobb. 
Vi presenterar i den kommande 
vårmotionen särskilda satsning-
ar på utbildning och jobb för 
unga. I kombination med ökade 
möjligheter till praktik och trai-
neeplatser, kommer vi också att 
skärpa kraven på dem som får 
stöd. Vi socialdemokrater har 
ibland varit för dåliga på att 
betona människors eget ansvar 
för att göra sig anställningsba-
ra.”, skriver Stefan Löfven och 
Magdalena Andersson.

Eget ansvar att bli anställ-
ningsbara och skärpa kraven på 
de som får stöd, säger Löfven 
och Andersson. Detta gäller då 
arbetslösa och sjuka människor. 
Skall sjuka ta eget ansvar att bli 
friska på ett av regeringen ut-
satt datum? Borde inte socialde-
mokraterna förpassa Löfven dit 
han hör hemma, till den borg-

liga alliansen. Socialdemokra-
terna tänker tydligen köra hö-
gertrafik på ojämlikhetens väg.

Vänsterpartiet vill tillsätta en 
jämlikhetskommission. Detta 
sedan SR:s Kaliber rapporterat 
att frivilligorganisationer upple-
ver att allt fler människor söker 
sig till dem för stöd som sam-
hället normalt sett ska stå för.

Vänsterpartiet tycks vara 
det enda parti i riksdagen som 
talar för social rättvisa. Fattig-
domen ökar. De som drabbas är 
givetvis främst de sjuka och de 
arbetslösa. Många tvingas till 
kyrkornas soppkök. Regeringen 
har med sin politik backat de-
cennier.

”10 500 svenska skolbarn 
som behöver glasögon tvingas 
avstå för att föräldrarna inte 
har råd. Och skillnaderna mel-
lan hur landstingen bidrar är 
stora. Detta är inte accepta-
belt. Barn med synfel måste ha 
rätt till glasögon”, skriver Lena 
Holm, Majblommans riksför-
bund.

Är det acceptabelt i ett väl-
färdsland?

Astrid boman

Fotograf: Magnus Selander.
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Svar på tal om reellt politiskt inflytande
Kommentar. Som medlem i Sve-
riges kommunistiska parti får 
man ofta frågan från vänner, 
bekanta och mer eller mindre 
främmande människor om var-
för man inte väljer att organi-
sera sig i ett större, mer erkänt, 
välkänt och populärt parti istäl-
let, vilket alltsomoftast betyder 
Vänsterpartiet – i vilket man då 
förutsätts kunna göra verklig 
skillnad i samhället. 

Svaret ligger dock uppenbar i 
den verklighet som frågan åsyf-
tar, om man bara vågar erkän-
na det och har mod att öppna 
ögonen: så länge man inte i 
praktiken för en revolutionär 
politisk linje - i betydelsen att 
avskaffa den privata äganderät-
ten (med medföljande privata 
monopol, parasitering och pro-
fitering) till förmån för ett för 
samhällsgemenskapen bästa 
kollektivt ägande under de ar-
betande massornas planmässiga 
kontroll – så länge man offrar 
det målet för några fler man-
dat i riksdagen, för att hyllas i 
borgerlig media eller liknande 
gallerispel, så länge bidrar man 
inte ett dugg till uppbyggandet 
av socialismen. Tvärtom fort-
sätter man att föra de arbetan-
de och exploaterade massorna 
bakom ljuset av den fina gamla 
lögnen att vi kan reformera oss 
undan kapitalismens inbyggda, 
ofrånkomliga exploatering och 

destruktion av samhällsnyttan. 
Så länge man inte i praktiken 
arbetar för att makten över den 
samhälliga produktionen, orga-
nisationen och kontrollen skall 
ligga i händerna på dem man 
säger sig representera är man 
ingenting annat än en blöt filt 
över de förtrycktas rättmätiga 
glöd. Och det inflytande man 
tillägnar dem och den förbätt-
ring och förändring man lovar 
är precis lika verklig som de 
himmelens gåvor prästen lo-
vade forna tiders bönder som 
kompensation för denna värl-
dens orätt.

Som medlem i Sveriges 
kommunistiska parti är man 
tvärtom medveten om att den 
borgerliga demokratin är det 
rent formella skal som döljer, 
upprätthåller och rättfärdigar 
det internationella monopolka-
pitalens herravälde över värl-
dens arbetare – ett skal vars 
demokratiska innehåll skapas 
och består av det arbetande 
folkets gemensamma kontroll 
över produktionen och produk-
tionsmedlen, d.v.s. fabriker, ma-
skiner, sjukhus, skog, mark etc. 
Utan detta innehåll är demo-
kratin enbart en form, ett sken 
bakom vilken maktens män kan 
dirigera, styra och diktera vill-
koren för de folkvalda till för-
mån för det allsmäktiga kapital 
de har förmånen att represen-

tera.
Nej, för en kommunist är 

den politiska representationen, 
antal mandat i riksdagen etc. 
aldrig ett mål i sig; och hon el-
ler han står hellre ensam än 
förnekar sig och sälla sig till 
de som påstår sig kunna fixa 
kapitalismens fundamentala 
problem utan en medveten och 
organiserad arbetarrörelses ak-
tiva medverkan. Och hon vet 
också att hon aldrig heller står 
ensam – oberoende av de mil-
joner organiserade kamraterna 
och sympatiserande medmän-
niskorna världen över vars mas-
sa enbart en så ”oberoende” 
media som konungariket Sve-
riges kan vara kompetent nog 
att ständigt missa – för även om 
hon eller han vore den enda ut-
talade kommunisten i världen 
skulle socialismen förbli den 
enda rättmätiga och historiskt 
nödvändiga politiska och eko-
nomiska vägen att gå; den enda 
som i praktiken innebär fredlig 
internationell samvaro, förbätt-
rad levnadsstandard för folk-
flertalet, möjliggör ett rationellt 
bruk av ändliga resurser( och 
ersättandet av dem) samt inte 
minst slutligen förkastar den 
enes exploatering av den andre 
som strukturell grund för sam-
existens och samhälle! 

En kommunist erkänner kort 
sagt i praktiken det alla libera-

ler, oppurtunister, reformister 
och övriga borgerliga ideologer 
enbart erkänner i teorin: alla 
människors rätt att själva inne-
ha makten över sitt liv och dess 
betingelser! 

Och en kommunist skrattar 
gladeligen åt de s.k. arbetar-
partiernas representanter som 
beskyller oss för att sträva efter 
ouppnåeliga eller utopiska mål 
samtidigt som de predikar om 
demokrati för folket likt präs-
ten om himlen. 

Nej, socialism är enbart oge-
nomförbart för den som tror att 
den innebär att måla riksdagen 
röd eller som förväxlat klass-
kampen med karriärsmöjlighe-
terna som funktionär inom den 
demokratiska representationen 
– inom det skal som om det 
tjocknar utan reellt demokra-
tiskt innehåll växer till ett byrå-
kratiskt fettlager.

Kort sagt: en kommunist vet 
att endast socialism i prakti-
ken innebär verklig demokrati 
och organiserar sig följaktligen 
i Sveriges kommunistiska parti 
för att tillsammans med och 
för det arbetande folket ta sitt 
demokratiska ansvar! Det finns 
ingen ursäkt att inte axla den 
mantel som redan är din!

Jonas Hellberg

Foto: SXC.hu/roijaune
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Nordkalottkonferens i Tornio  2012
Ett fyrtiotal kommunister från 
fyra länder, Finland, Sverige, 
Norge och Ryssland, samlades 
helgen 16-17 juni till Nordka-
lottkonferens i finska Tornio 
som ligger högst uppe vid Bot-
tenvikens kust, skilt från svens-
ka Haparanda av Torneälv. En 
vecka före midsommar går här 
solen ner 00.12 och upp 00.42, 
en natt på 30 minuter. En repre-
sentant för kommunfullmäktige 
hälsade välkommen till en ort 
med ett stålverk och det inte 
obekanta Lapin Kulta-brygge-
riet.

Polarbältet Nordkalotten 
är landområdet norr om pol-
cirkeln och har fått sitt namn 
av att liknas vid en kalott, en 
mössa, som i norr täcker Eu-
ropa. Partiorganisationer som 
under snart 50 år har haft över-
läggningar om frågor av gemen-
samt intresse är SKP:s norrbot-
tensdistrikt, NKP:s Finnmark 
och Troms distrikt, SKP och 
TKP Finlands lapplandsdi-
strikt och  Ryska Federationens  
Kommunistiska Parti i Mur-
mansk-regionen.

I decennier möttes kamrater 
som verkade i kapitalistiska 
länder och kamrater från Sov-
jetunionen. När de fyra delega-
tionerna beskriver den verklig-

het som de verkar under i dag 
framstår inte längre två skilda 
världar.

SKP:s representanter på kon-
ferensen var Jonny Nilsson, 
Bror Wennström och Göran 
Kieri från norrbottensdistriktet 
och undertecknade från parti-
styrelsen.

Frågor av gemensamt intres-
se år 2012 är i första hand hur 
samarbete och kamp kan vara 
en motvikt mot den arktiska 
regionens militarisering genom 
NATO, vilka miljökrav som 
måste resas för att motverka det 
internationella kapitalets rofferi 
i Arktis samt kommunisternas 
politik mot kapitalismens an-
grepp på arbetarklassens lev-
nadsvillkor.

Diskussionerna på konferen-
sen kretsade kring de NATO-
övningar och tester av obeman-
nade flygplan som genomförs i 
norra Sverige och norra Finland 
samt Norges köp av nya strids-
flygplan från USA samtidigt 
som norska Kongsberg expor-
terar missiler till USA. Även 
NATO:s och EU:s rymdpolicy 
fördes på tal och vilken roll mi-
litära installationer på Svalbard 
och Vardø spelar samt den dub-
belroll som svenska Esrange vid 
Kiruna har. Imperialismen är 

alltid beredd att föra krig för 
ekonomiska resurser, sade en 
deltagare från Murmansk.

Murmanskkamraterna be-
skrev de möjligheter som den 
6 000 km långa Nordostpassa-
gen ger för kommunikation och 
arbetsplatser när kapaciteten 
ökar, hamnar ska anläggas och 
reparationer utföras. Denna 
passage är en 40 procent kor-
tare väg mot Asien än vägen ge-
nom Suezkanalen. Godstrans- 
porten har åttafaldigats under 
några år och trefaldigats enbart 
i år. Ändå är kapaciteten sex 
gånger lägre än på Sovjetunio-
nens tid.

Miljöriskerna i den arktiska 
regionen berör faran av läckage 
vid olje- och gasutvinning och 
de tänkbara ohyggliga följderna 
som detta kan ha för den ark-
tiska torsken som reproducerar 
sig i området och är en av de 
främsta födoämnen i världen. 
Även gruvbrytning måste utsät-
tas för hårda restriktioner om 
målet är hållbar utveckling. 

Berättelserna om den kapita-
listiska nyliberala politiken som 
förs i alla våra länder ledde till 
insikten att de arbetande män-
niskor drabbas likadant över-
allt. Vi känner till den konkreta 
politiken i Sverige. Från Mur-

manskregionen berättades att 
priserna har gått upp med 2,3 
procent på tio år men lönerna 
bara med 1,6 procent. 50 pro-
cent av de tidigare nordtilläg-
gen har försvunnit och ombuds-
mannaskyddet har tagits bort 
av Putinregeringen. Befolkning-
en i regionen har minskat med 
1,2 miljoner människor på 20 
år varav 700 000 antingen har 
flyttat eller dött. Vårt broder-
parti har i valet 2011 ökat sitt 
röstantal med 60% och antalet 
mandat i den regionala duman 
från tre till fem platser.

Konferensen underströk ock-
så att behandlingen av situatio-
nen i en del av världen som på 
en Nordkalottkonferens inte får 
ses isolerat utan i samband med 
den globala situationen i hela 
världen. Konferensens resultat 
blev ett gemensamt uttalande, 
avsikten att flera gånger under 
året gemensamt ta ställning till 
uppkommande situationer som 
t.ex. nya NATO-manövrar eller 
försvar av Sveriges och Finlands 
alliansfrihet. Medel ska sökas 
från Barentssekretariatet som 
är etablerat i norska Kirkenes. 
2013 års konferens kommer att 
hållas i Norge.

barbara brädefors

Kommunister på Nordkalottkonferensen.
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Uttalande från Nordkalottkonferensen
I Tornio, Finland, den 16 och 17 
juni 2012 möttes representanter 
för Norges, Sveriges, Finlands 
och Ryska Federationens kom-
munistiska partier. Bland annat 
diskuterades fred och säkerhet i 
den arktiska regionen, utveck-
ling av Nordkalotten utan på-
följande miljörubbningar och 
utan störningar av lokalbefolk-
ningens traditionella livsstil. Vi 
kommunister ser att den nylibe-
rala politiken och kapitalismen 
innebär en ständigt ökande ex-
ploatering av såväl människor 
som naturresurser.

Vid all verksamhet måste 
den nordiska naturens säregna 
känslighet och sårbarhet beak-
tas. När det gäller gruvbrytning 
måste speciell hänsyn tas så att 
förorening av närliggande flo-
der och sjöar förebyggs samt att 
skador på miljö och människor 
genom damm och andra luft-
burna föroreningar förhindras. 

Produkterna skall i största 
utsträckning behandlas och för-
ädlas i närheten av 

gruvorna vilket skapar nya 
arbetsmöjligheter i regionen 
och behovet av lastvagnar kom-
mer att minska.

Turismen ska utvecklas så 
att de flesta nya arbetstillfäl-
len tillfaller lokalbefolkningen. 
Nödvändiga byggnader för tu-
ristservice skall passa in i mil-
jön och så lite som möjligt störa 
den nordiska naturen. Turist-

service ska utformas och inför-
livas på ett sätt som minimerar 
skadliga effekter på miljön. 

Istället för snöskotrar bör 
turister använda hundar och 
renar.

Utvinning av gas och olja i 
Norra ishavet är ett allvarligt 
hot mot miljön. 

Erfarenheter visar att olje-
produktionen är förknippad 
med olyckshändelser och olje-
utsläpp. Köld, is och stormar 
gör kontrollen av oljeutsläpp 
ytterst komplicerad. Eftersom 
det är extremt svårt att garan-
tera en produktion utan läckage 
bör säkerheten inom olje- och 
gasutvinningen i Arktis ske un-
der yttersta ansvar. Säkerhet för 
människor och miljö måste få 
högsta prioritet och garanteras 
innan några aktiviteter sätts 
igång. Det är också viktigt att 
fiske och annat bruk av havet 
kan utvecklas på ett hållbart 
sätt.

Nej till NATO
Vi är oroade över NATO:s 
ökande aktivitet i Nordkalotten 
och även Sveriges och 

Finlands ökade samarbete 
med NATO. Istället för växan-
de militär närvaro uppmanar vi 
till samarbete mellan alla länder 
i Norden. Genom ömsesidigt 
samarbete kan den nordiska 
regionen utvecklas under be-
aktande av områdets speciella 

miljöbetingelser och andra ka-
rakteristiska egenheter.

De kommunistiska partierna 
i Norden motsätter sig bestämt 
en utökning av NATO med nya 
medlemsstater, en ökad aktivi-
tet i den arktiska regionen, och 
integrationen av ickemedlems-
stater som Sverige och Finland 
i NATO:s militära övningar och 
operationer.

   NATO:s nya koncept och 
strategi att agera utanför sitt 
område syftar enbart till att 
säkra USA:s och EU:s ekono-
miska och geopolitiska intres-
sen. I Lissabon tog NATO 2010 
beslut om en betydligt mer ex-
pansiv och aggressiv doktrin. 
Enligt denna tillåter NATO sig 
själv att använda militära styr-
kor världen över för att trygga 
energiresurser och tillgången 
till dem samt för att ta kontroll 
över den globala, kapitalistiska 
handeln med olja och gas åt de 
transnationella monopolföreta-
gen. NATO har därför blottats 
som ett enormt hot mot demo-
krati och stabilitet för världens 
länder.

Vi förstår att detta hot kom-
mer, om NATO finner det nöd-
vändigt, att även rikta sig mot 
våra resurser, mot autonomin 
och välfärden i Norden.

 Konferensen har dragit slut-
satsen att den övergripande 
uppgiften för vår framtid och 
kontrollen över våra liv är den 

permanenta kampen för fred 
och mot NATO.

Alternativ till 
destruktiv utveckling
De kommunistiska partierna i 
Finland, Norge, Ryssland och 
Sverige, samlade i Torneå i Fin-
land, stödjer och är en aktiv del 
i arbetarnas kamp för sociala 
och demokratiska rättigheter, 
för arbetsplatser, samhällsser-
vice och social säkerhet, mot 
nedskärningspolitik och attack-
er mot demokrati och ländernas 
suveränitet.

Den nyliberala politiken hos 
regeringar och organisationer 
som EU och IMF, kapitalismens 
vinstbegär, privatiseringar samt 
finanskapitalismens girighet 
och makt har lett till växande 
arbetslöshet, armod, osäkerhet, 
ojämlikhet och nedbrytning av 
humanistiska och produktiva 
krafter. Denna systemkris re-
ser frågan om ett alternativ till 
detta kapitalistiska system och 
behovet av en ny typ av utveck-
ling och ett socialistiskt per-
spektiv. Bara socialismen kan 
skapa betingelserna för utrot-
ning av krig, arbetslöshet, svält, 
osäkerheten för hundratals mil-
joner människor och miljöför-
störing.

Socialism är framtiden!

SKP:s representanter på konferensen var Jonny 

Nilsson, Bror Wennström och Göran Kieri från 

norrbottensdistriktet och Barbara Brädefors 

från partistyrelsen.
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Tidigare generalsekreterare för Chiles Kom-
munistiska Ungdomsförbund i Sverige
I samband med firandet av Chiles 
Kommunistiska Partis hundraårs-
dag så hölls det en presskonfe-
rens i Malmö där en medlem från 
Centralkommittén informerade 
om situationen i Chile.

Oscar Aroca, tidigare general-
sekreterare för Chiles Kom-
munistiska Ungdomsförbund 
och nuvarande medlem i parti-
ets centralkommitté, öppnade 
presskonferensen med att tacka 
för det stöd som broderpartier, 
progressiva rörelser och en-
skilda lämnat under årens gång, 
särskilt under den Pinochetled-
da diktaturen. 

Aroca gick sedan in på hur 
partiarbetet framskrider i Chi-
le med att informera om det 
ständiga mobiliseringsarbetet. 
Mobiliseringen, förklarar han, 
är inte enskild där varje intres-
segrupp för sin talan och där-
efter dör ut beroende på vilken 
framgång man har utan den är 
nu ”permanent” och drar in 
flera intressegrupper och klas-
ser. Denna typ av mobilisering 
som man sett mycket av i t.ex. 
Bolivia vilket ledde till att MAS 
kom till makten är ännu enbart 
i sitt begynnelsestadium i Chile 
men arbetssättet börjar bli mer 
utbrett och innefattar allt från 
mindre byar till större städer. 
Mobiliseringsarbetet har varit 

så framgångsrikt att man har 
haft kontroll över vissa städer 
i södra Chile (Aysén och Punta 
Arenas) men allting har inte 
varit smärtfritt. Med så många 
olika intressen som kämpar så 
har man emellanåt hamnat i 
konflikt med varandra. Trots 
det så gör man allt för att hålla 
ihop eftersom de tidigare erfa-
renheterna i t.ex. de student-
protesterna genomfördes för 
några år sedan visade att när 
rörelsen splittrades så dog pro-
testerna ut.

Aroca berättade också att det 
finns en ökad medvetenhet hos 
subjektet även om han är tydlig 
med att säga att man befinner 
sig knappast i en förrevolutio-
när situation. Däremot så har 
inte enbart arbetarklassen börja 
inse sin styrka utan andra klas-
ser och skikt har fått upp ögo-
nen för monopolens allmakt 
och börjat inse att deras intres-
sen nödvändigtvis inte överens-
stämmer. Skärskilt tydligt har 
det visat sig vara under den 
sista tidens studentprotester där 
element från lägre borgarklass 
varit bland de mest på pådri-
vande och att protesterna varit 
starka i deras bostadsområden.

Aroca gick sedan in och ta-
lade om det kommande kom-
munalvalet där han berättade 
att den chilenska högern är så 

impopulär att den inte ens når 
upp till de historiska trettio 
procenten som högern alltid 
abonnerat på. Folket i Chile 
kräver en ny administration 
som gör slut på det enorma slö-
seri med skattemedel som man 
har sett de sista åren. Men Aro-
ca förklarade att det inte räcker 
med att föra parollen ”rösta 
bort högern” eftersom ett re-
geringsskifte inte skulle leda 
till några direkta förändringar. 
Den nuvarande konstitutionen 
som kom till under Pinochet-
tiden är konstitution som inte 
tillåter någon annan politik än 
den nyliberala (En situation 
som påminner om den svenska 
där EU:s konstitution som är 
ovanstående vår egen förbjuder 
all progressiv ekonomisk po-
litik.Red anm.). Därför är det 
viktigt att använda de krafter i 
som finns mobiliseringsarbetet 
för att få maximallt tryck på de 
som är tveksamma i en eventu-
ell framtida koalition. Att vinna 
så många kommunala platser 
som möjligt är enbart ett för-
sta steg. Aroca drog paralleller 
med Venezuela och Bolivia som 
hade liknande konstitutioner 
men som efter de progressivas 
valvinster förändrades. Partiet 
måste först erövra den politiska 
makten säger Aroca för att se-
dan låta folket bestämma hur 

de vill forma den nya konstitu-
tionen. Men det betyder inte att 
partiet inte kommer att arbeta 
för att förändra den även om 
man inte har den politiska mak-
ten utan det är ett pågående ar-
bete. Men det viktigaste av allt 
är enligt Aroca att massmobi-
liseringen fortsätter oavsett om 
man vinner framgångar eller 
inte i kommande parlamenta-
riska val eftersom det finns ing-
enting som kapitalet fruktar så 
mycket som en välorganiserad 
arbetarklass. Utan mobilisering 
så skulle partiets politik en-
bart resultera i att man fastnar 
ett parlamentariskt träsk utan 
framsteg. Med hjälp av mas-
sorna så kommer partiet steg 
för steg nå fram till socialismen. 
Det är därför som de borgerliga 
tidningarna i Chile berättar han 
fylls med artiklar med temat om 
att det bästa vore om kommu-
nisterna lugnar ner massorna 
om de skulle vinna regerings-
platser. 

Pressträffen som anordnades 
av Chiles Kommunistiska Parti 
i Sverige var mycket informativ 
och vi önskar våra Chilenska 
kamrater lycka till i den fram-
tida kampen. 

Victor diaz de filippi

Victor Diaz De Filippi och  Oscar Aroca.
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Chiles Kommunistiska Parti – 100 år
Chiles Kommunistiska Parti bil-
dades i norra Chile den 4 juni 
1912 av typografen Luis Emilio 
Recabarren i kampen mot kapi-
talism och för socialism. Under 
årens lopp har det chilenska 
partiet utsatts för förföljelser 
genom lagstiftning, medlemmar 
har satts i interneringsläger och 
fallit offer för tortyr och död. 
Efter att Pinochetdiktaturen in-
leddes 1973 flydde ca en miljon 
chilenare sitt fädernesland. En 
del av dessa kom till Sverige och 
den s.k. Chilekommittén bilda-
des till stöd för Chiles folk, och 
det var en självklarhet för vårt 
parti att våra medlemmar skulle 
aktivt delta i detta arbete.

Det har gått över 20 år se-
dan diktaturen i Chile föll och 
många flyktingar har återvänt 
hem, men fortfarande finns det 
många som bor kvar i de län-
der som de flydde till. Därför 
förefaller det naturligt att exil-
medlemmarna firar sitt partis 
hundraårsdag i respektive land. 
I Sverige firades födelsedagen 
med två träffar, en mindre och 
kortare i Malmö och en större 
och festligare i Stockholm där 
SKP:s partistyrelse deltog.  

Chiles Kommunistiska Parti 
sände Oscar Aroca, medlem 
av Centralkommittén och tidi-
gare generalsekreterare för ung-
domsförbundet, till Sverige för 
att informera om situationen i 
landet och den pågående kam-
pen. Han förklarade bl.a. att 
partiet riktar in alla sina krafter 
mot det kommande kommu-
nalvalet för maximalt resultat. 
Talen som hölls av Aroca på 
respektive träff var mycket upp-
skattade och informativa.

Följande hälsning överlämnades 
till vårt broderparti:

Från Sveriges Kommunistiska 
Parti (SKP)
Till Chiles Kommunistiska Parti 
(PCCh)

Kära Kamrater,

Vi hälsar med stor glädje Chiles 
Kommunistiska Parti på dess 
ärorika 100-årsdag. Partiet som 
bildades den 4 juni 1912 av ty-
pografen Luis Emilio Recabar-
ren har genom sin historia visat 
att man alltid har stått i nära 

förbindelse med arbetarklas-
sen och alltid har kämpat och 
försvarat framåtskridandet och 
demokratin enligt de revolutio-
nära marxist-leninistiska prin-
ciper som partiets ideologi vilar 
på. Det är därför Chiles KP har 
kunnat överleva diktaturer, för-
följelser, internering och lagar 
som ”Lagen för ett permanent 
försvar av demokratin”.

Men Chiles KP har inte en-
dast ett ärorikt förflutet utan 
skapar historia varje dag. Med 
sina massaktioner i nära sam-
arbete med arbetarklassen, 
studentrörelsen och etniska mi-
noriteter - aktioner som för öv-
rigt väcker stort internationellt 
intresse hos alla progressiva 
organisationer och folk- visar 
partiet att det tillvaratar folkets 
intressen. 

Samtidigt som vårt parti med 
glädje ser sitt broderpartis fram-
gångar i kampen för en bättre 
värld så har vi tagit del av den 
oroande information som pekar 
på att repressionen återigen har 
ökat. Ni har informerat oss om 
hur kapitalet återigen har bör-
jat organisera fascistiska för-
brytargäng som utsätter dem 

för våld och trakasserier och 
slår sönder deras lokaler, något 
som är kännetecknande för fi-
nansoligarkin när den radikala 
arbetarrörelsen växer i styrka 
och omfång.  I kamp mot dessa 
lakejer och förbrytare har Ert 
parti vårt oreserverade stöd 
liksom när det gäller kampen 
mot monopolen och kapitalets 
diktatur. 

Vi vill avsluta med att säga 
att vi, Sveriges Kommunistiska 
Parti, är övertygade om att Er 
kamp kommer att vara fram-
gångsrik eftersom endast ett 
parti som vilar på de marxist-
leninistiska principerna förmår 
och har viljan att föra kampen 
till ett  slutmål, en värld utan 
förtryck och utsugning, fri från 
krig och barbari.

Länge leve Chiles Kommu-
nistiska Parti!

Länge leve den proletära in-
ternationalismen!

Victor diaz de filippi
Ordförande
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KPiD höll kongress
Pingsthelgen, 26-28 maj, höll 
vårt danska broderparti Kom-
munistiskt Parti i Danmark sin 
10:e kongress. Undertecknad 
hade förmånen att för vårt parti 
få delta som gäst på kongres-
sen. Av verksamhetsberättelsen 
att döma så går det framåt för 
partiet. Under verksamhetspe-
rioden har man bl.a. fått igång 
ett kommunistiskt ungdomsför-
bund tillsammans med DKP.

Partiet hade på kongressen 
många frågor att ta ställning 
till. Vid 2011 års val förlorade 
den borgerliga alliansen sin ma-
joritet och en så kallad röd re-
gering tog vid med socialdemo-
kraterna i spetsen. KPiD slog 
fast att regeringen är allt annat 
än röd. Den nedskärningspoli-
tik som de borgerliga partierna 
inledde har den socialdemokra-
tiska regeringen fortsatt med i 
oförminskad skala. Regeringen 
är också lika stor anhängare 
av både EU och Nato och rätt-
tar in sig i deras led, liksom den 
tidigare regeringen. Man riktar 
från KPiD:s kongress stark kri-

tik mot fackföreningsrörelsen 
som före valet utlovade mot-
stånd mot den borgerliga poli-
tiken men nu har passiviserats 
när socialdemokraterna tagit 
vid. KPiD diskuterade på sin 
kongress hur man ska stärka 
fackföreningsrörelsen och ge-
nom ett aktivt deltagande ar-
beta för att facken ska bli en 
verklig kamporganisation. 

Med anledning av ovanståen-
de antog kongressen en resolu-
tion på temat: Kapitalismen är 
problemet – socialismen är lös-
ningen. Resolutionen visar en 
väg ur den kapitalistiska krisen 
som inte bara är möjlig utan 
också nödvändig.

En del av kongressen hand-
lade om samarbetet med DKP, 
Danmarks Kommunistiska 
Parti. Kongressen kunde inte 
fatta beslut om ett samgående 
med partiet då DKP valt att ac-
ceptera dubbelt partimedlem-
skap i danska Enhetslistan som 
utvecklats från en gemensam 
vänsterplattform till ett poli-
tiskt parti. Däremot beslutade 

man att fortsätta det goda sam-
arbetet man haft. Man kommer 
att vid lokal- och regionvalen 
(kommun och landstingsvalen) 
nästa år att ha gemensamma lis-
tor på de orter där DKP valt att 
inte stödja Enhetslistan. 

KPiD ställde vid förra valet 
endast upp i regionvalet i Kö-
penhamn. Vid valet 2013 räk-
nar man dock med att ställa 
upp i samtliga fem regioner vil-
ket bevisar partiets framgångar. 
Partiet slog vid kongressen fast 
att även om man är ett litet par-
tiet så är man ett starkt parti. 
Man har ett respektabelt infly-
tande i både fack-, hyresgäst- 
och pensionärsrörelsen. Man 
har en stark ideologi som klarar 
att förutse vad som kommer 
att ske i samhället och vad som 
behöver göras. Denna positiva 
anda präglade hela kongressen.

Man slog också fast att man 
ska intensifiera kampen mot 
EU. KPiD har inga illusioner 
om att EU går att förändra via 
Europaparlamentet men man 
väljer ändå att stödja Folkrörel-

sen mot EU som är represente-
rad i parlamentet. Folkrörelsen 
mot EU informerar det danska 
folket om allt som sker i EU, 
även det som EU nog helst 
önskat att folket inte känt till. 
Bl.a. därför har man i Danmark 
lyckats behålla motståndet mot 
EU inom fackföreningsrörelsen 
och det danska folket är enligt 
undersökningar ett av folken i 
Europa som är mest upplyst om 
EU.

Undertecknad framförde i 
sin hälsning till kongressen bl.a. 
ett tack för det fina samarbete 
vi har genom de nordiska som-
marlägren som i år hålls i Dan-
mark. 

Kongressen avslutades med 
val av partistyrelse där nya 
yngre krafter, främst från den 
fackliga kadern, tog plats. Betty 
Frydensbjerg Carlsson omval-
des till ordförande.

Håkan Jönsson

... även DKP höll kongress
Hälsningsanförande vid DKP:s 
kongress.
Kamrater

Sveriges Kommunistiska 
Parti sänder sina varmaste och 
broderliga hälsningar till Dan-
marks Kommunistiska Partis 
33:e kongress, från vår parti 
styrelse och alla medlemmar. 

Danmark är för oss kommu-
nister inte bara ett grannland, 
utan ett grannland där det arbe-
tande folket och arbetarklassen 
har mycket gemensamt. Vi har 
i många stycken en gemensam 
och likartad kamp. Det finns 
särdrag, men vi har mycket att 
lära av varandra alla de kom-
munistiska partierna i Norden. 
Därför är vi från SKP mycket 
glada över att vi kan genom-
föra nordiska sommarläger 
tillsammans med er, dessa som-
marläger är ett utryck för vår 
gemensamma kamp och vår 
sammanhållning. 

Vi drabbas också tillsam-
mans av den djupa världskris 

som nu härjar i det kapitalistis-
ka systemet och ställer alla dess 
inneboende motsättningar på 
sin spets och ingen lämnas obe-
rörd av dess följder. Hundratals 
miljoner människor i fattiga 
länder drabbas av massarbets-
löshet, misär och hunger. Flera 
länder hotas av statsbankrutt. 
Vi blir varse den i form av före-
tagsnedläggningar och nedskär-
ningar med massarbetslöshet, 
rasering av socialförsäkrings-
systemen och den offentliga 
sektorn som följd.    

I Sverige är närmare 30 pro-
cent av alla ungdomar mellan 
16 och 24 år utanför arbets-
marknaden, och därmed utan 
möjligheter till försörjning och 
en god start på sitt inträde i 
vuxenvärlden.

Samtidigt når bostadsbristen 
nya alarmerande siffror.

Det är verkligheten när det 
bedrivs en politik som ställer 
kapitalets profiter före män-
niskans behov. Detta är kapita-

lism.
Svensk arbe-

tarklass liksom 
dansk är värda 
en bättre politik. 
En politik som 
ställer männis-
kans behov före 
kapitalets profi-
ter. Tiden är mo-
gen och det har 
den varit länge 
för att vi ska er-
sätta det kapita-
listiska systemet med socialism.

För den politiken kämpar vi 
gemensamt. För att detta ska 
bli verklighet krävs att arbetar-
klassen stärks och att de kom-
munistiska partierna stärks och 
samtidigt behåller marxismen-
leninismen som sin viktigaste 
kompass och den proletära in-
ternationalismen som ledstjär-
na.

Er kongress är en viktig del 
för att stärka den kommunistis-
ka rörelsen, därför önskar vi er 

lycka till i de fortsatta förhand-
lingarna.

Leve den proletära interna-
tionalismen

Leve vänskapen mellan våra 
partier

Håkan Jönsson
Partisekreterare

Sveriges Kommunistiska 
Parti
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Tusentals spanska demonstranter gick
ut på gatorna till följd av räddningspaket
Tusentals demonstranter tå-
gade genom spanska städer den 
16 juni för att protestera emot 
misskötseln av landets banker 
som har bidragit till att flertalet 
av dessa befinner sig på gränsen 
till konkurs. I Madrid samlades 
demonstranter utanför Bankias 
högkvarter som har begärt ett 
räddningspaket på 15,2 miljar-
der trots att man innehar 32 
miljarder i tillgångar.

Bankia är en av fem inhem-
ska banker som har värderats 
av Internationella Valutafonden 
i en rapport den 9 juni avseende 
ekonomisk stabilitet då man va-

rit hårt exponerade av företag 
och privata fastighetslån.

Parallellt med detta har Spa-
niens premiärminister Mariano 
Rajoy sagt att man inte ome-
delbart kommer att verkställa 
Internationella Valutafondens 
senaste rekommendation att 
sänka de statligt anställdas lö-
ner ytterligare. Man betonar 
också att det är ett icke bindan-
de råd.

Internationella Valutafonden 
är involverad i ett räddnings-
paket på 100 miljarder, ämnat 
för långivare som är lämnade i 
sticket.

Det senaste dokumentet från 
Internationella Valutafonden 
som släpptes den 15 juni var 
kritiskt till hur landet hade 
misslyckats med sitt under-
skottsmål 2011. Man insiste-
rade nästan fram till slutet av 
året att underskottet var på rätt 
spår. Internationella Valutafon-
den föreslog också att Rajoy:s 
regering borde öka mervärdes-
skatten och eliminera ett nyli-
gen återinfört avdrag rörande 
pantbetalningar för första 
gångens bostadsköpare. 

Den förra regeringen höjde 
mervärdesskatten till 18 % 

och reducerade den offentliga 
sektorns löner med 5 % 2010. 
Mariano Rajoy har sedan dess 
fryst lönerna men vägrat sänka 
dessa och höja mervärdesskat-
ten samtidigt som Spanien går 
in i en lågkonjunktur.

Spaniens underskott för 
2011 reviderades två gånger 
innan det stannade på en un-
derskott på 8,9 %, istället för 
den maximala 3 %-spärren in-
förd av EU.

Morning Star
översättning:

Charlie Paulsson

Euroländerna räddar Spaniens bankägare
De 17 euroländernas finansministrar beslutade 
den 11 juni att bidra med upp till 100 miljar-
der euro för att rädda den spanska banksektorn. 
Pengarna kommer från euroländernas stödfon-
der EFSF och ESM. Stödet kommer att vara i 
form av lån till villkor som är ”betydligt gynn-
sammare” än marknadsvillkoren.

Pengarna är direkt riktade till banker på 
fallrepet till följd av den fastighetsbubbla som 
blåstes upp sedan euron infördes och kommer 
att kanaliseras till bankomstruktureringsfon-
den FROB. Spaniens ekonomiminister sade att 
FROB:s skulder räknas som offentlig skuld, 
räntorna på lånen kommer att påverka bud-
getunderskottet men effekten på underskottet 
kommer att bero på hur mycket kapital som 
används. Men ord som ”räddningspaket” och 
”nödlån” gör den spanska regeringen allt för att 
undvika.

Det finns, enligt Financial Times, i nuläget 
inget statsfinansiellt åtgärdspaket av grekisk 
modell som Spanien måste genomföra för att 
erhålla lånet. Detaljer kring lånet saknas fort-
farande. Spanien regering fick dock lova att 
förbättra sin ”budgetdisciplin”. Och utbetal-
ningarna kommer att ackompanjeras av ”nöd-
vändiga policyvillkor på den finansiella sek-
torn”, som det heter på brysselska.

I klartext betyder det att 
Spanien nu går delvis samma 
öde till mötes som Grekland. I 
samma stund som man tar emot 
stödpengarna underordnar man 
sig de krav som sätt upp av den 
beryktade trojkan: EU-kommis-
sionen, Europeiska centralban-
ken och Internationella valuta-

fonden.
Man ska 

också ha klart 
för sig att Spaniens ekonomi 
är av en helt annan storlek än 
Greklands. Spanien är EU:s 
fjärde största ekonomi och den 
spanska bruttonationalproduk-
ten är ungefär fem gånger så 

stor som den grekiska.
Statsminister Fredrik Rein-

feldt talar om ”en av de största 
finansiella räddningsaktioner 
som världen har sett”. 100 mil-
jarder euro. Det är 892 miljar-
der svenska kronor - omkring 

60 miljarder mer än den svens-
ka statens samlade skattein-
komster och andra intäkter i år.

Gösta torstensson

Riktpunkt nr 6 2012           13



UtrIKeS

Muslimska brödraskapet segrare
Tahirtorget i Kairo explode-
rade av glädje den 24 juni när 
den egyptiska valkommissionen 
proklamerade Muslimska Brö-
draskapets ledare Mohamed 
Morsi som segrare i landets pre-
sidentval. 

Även i Alexandria och andra 
egyptiska städer firade man eu-
foriskt. Anhängare till Moha-
med Morsi mässade och lovor-
dade sin kandidat, men krävde 
samtidigt ett slut på det militära 
styret. Efter en försenad och 
”långrandig” valkommission, 
ökade spänningarna till en näst-
intill outhärdlig nivå tack vare 
en oerhört detaljerad muntlig 
rapport. Resultatet framkal-
lade öronbedövande leverop på 

torget. De tiotusentals hoppres-
sade Morsivänliga demonstran-
terna på Tahirtorget hade varit 
exceptionellt tysta när Farouq 
Sultan, chefen för valkommis-
sionen och ordförande för den 
egyptiska högsta författnings-
domstolen, läste sitt uttalande. 
Och landets armé hade tydligen 
förberett sig för värsta möjliga 
scenario med stridsvagnar hot-
fullt utplacerade runtom kom-
missionens högkvarter i Kairo.

Mohamed Morsi segrade i 
det egyptiska presidentvalet 
med drygt 51 % av rösterna, 
medan general Shafiq erövrade 
48 %, nästan exakt samma re-
sultat som Muslimska Brödra-
skapet förutspått några dagar 

tidigare utifrån de sista vallo-
kalsundersökningarna.

Morsi fick drygt 13 miljoner 
röster i valet och landets forna 
premiärminister Ahmed Shafiq 
fick 12 miljoner röster. Hur-
somhelst har Mohamed Morsis 
problem bara börjat.

Egypten har en arbetslöshet 
på 12 % och 42 % av befolk-
ningen lever under fattigdoms-
gränsen. Morsi måste också 
konfrontera militärens styrande 
råd som gav sig själv svepande 
nya maktbefogenheter förra 
veckan efter högsta författ-
ningsdomstolens beslut att upp-
lösa det islamistdominerande 
parlamentet. Dess domslut be-
gränsade presidentens makt, 

hans roll i upprättandet av en 
ny författning och kontrollen 
av landets militär. Men direkt 
efter tillkännagivandet var Mo-
hamed Morsis talesman Ahmed 
Abdel- Attiewas otvetydig i frå-
gan huruvida den nya presiden-
ten ska kräva att landets militär 
överlämnar all makt.

– Ja, svarande han fåordigt.
I nuläget firar anhängare till 

Muslimska Brödraskapet eufo-
riskt. Deras beslutsamhet kom-
mer otvivelaktigt att sättas på 
prov de kommande veckorna.

Morning Star
översättning:

Charlie Paulsson

Vi kräver Erdogans omedelbara avgång!
Nedskjutningen av ett turkiskt 
stridsflygplan i det syriska luft-
rummet visar måtten på det 
blodiga och smutsiga spel som 
AKP-regeringen bedriver un-
der ledning av USA och Israel. 
Detta är inte den första provo-
kationen från AKP-regeringen 
mot Syrien. Beväpnade banditer 
utbildas på turkiskt territorium, 
med vapen som tillhandahålls 
av CIA-agenter och turkiska 
myndigheter. 

Ingen kan bestrida det fak-
tum att stridsflygplanet flög 

över ett annat land för att sam-
la information åt USA och Is-
rael, under yttrandet ”nationell 
enighet”. 

AKP-regeringen är skyldig. 
Och brott kan ínte pareras med 
krigsrop och uttalanden som 
gör Syrien ansvarigt. På vilka 
grunder kan ni hålla dem an-
svariga? Kommer ni att få över-
taget genom att säga ”Vi har 
inlett en blodig komplott mot 
ert land och ni vågar försvara 
ert territorium”? 

Rättvisa, rätt och sanning är 

humana dygder som ni inte ens 
kan närma er. Dessa principer 
och internationell rätt räcker 
för att placera AKP-regeringen 
i förbrytarnas förhörsbås. Priset 
för denna provokation måste 
betalas. Erdogan måste avgå.

CHP, det republikanska 
folkpartiet, påstår sig vara det 
största oppositionspartiet, hål-
ler tyst. CHP skyller AKP för 
att misslyckas med att vara en 
”hök” men agerar med falskt 
hjältemod genom att säga ”om 
hemlandet kommer i fråga, är 

vi enade”, men de vet att opera-
tionen genomförts med hjälp av 
USA och Israel, vilket helt klart 
är ett förräderi.

Turkiets kommunistiska par-
ti uppmanar folket att förstöra 
regeringens planer, för att tysta 
krigshornen och ringakta de ga-
mar som kallar på att ”lära Sy-
rien en läxa.” 

turkiets Kommunistiska Parti 
Centralkommittén 

2012-06-25

71 facklig aktiva arresterade i Turkiet
På morgonen den 25:e juni nåd-
des vi av tråkiga nyheter från 
fackligt aktiva i Turkiet. 71 per-
soner från offentligarbetarnas 
fackliga konfederation KESK 
(Kamu Emekciler Sendikasi 
Konfederasyonu) har arreste-
rats. 

Tillslaget mot KESK har 
gjorts inom ramen för jakten på 
KCK. I repressionen mot fram-
förallt kurdiska politiker har 
just KCK-jakten använts som 
ett sätt att tysta kritiska röster. 
Attackerna mot KESK visar att 
staten inte värjer sig från att 
stämpla oliktänkande som ter-
rorister, utan några som helst 

bevis. De absurda tillslagen har 
mött kritik från breda opposi-

tionella skikt. Politiska partier, 
fackförbund och organisationer 
för mänskliga rättigheter har 

alla engagerat sig i frågan.
Jakten på KCK används för 

att tysta oliktän-
kande. Anledning-
en till att KESK nu 
utsätts för den stat-
liga repressionen 
är enligt KESK:s 
generalsekreterare 
Ismail Hakki Tom-
bul att man nyligen 
har genomfört en 
strejk och vågat 
ta strid mot re-
geringens allt mer 

konservativa utbildningspolitik. 
Dessutom är KESK en obekväm 
röst i kampen för minoritetsrät-

tigheter, något som gör dem än 
mer impopulära hos regeringen.

Med bakgrund av detta är 
det uppenbart att arrestering-
arna mot KESK är politiskt mo-
tiverade. Därmed har regerings-
partiet AKP än en gång visat sin 
fientlighet mot arbetarrörelsen.  

Vi uppmanar därför alla pro-
gressiva krafter, och där främst 
fackligt aktiva i Sverige, att ta 
ställning mot denna repression.

Stockholm, den 25 juni 2012

Svensk-turkiska solidari-
tets- och kulturföreningen i 

Stockholm
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kampfonden 

OPInIOn

Bruksvärdet på Pennygången
Göteborg. Ledsna och arga är nu de hyres-
gäster i Stena Olssons fastigheter på Penny-
gången som måste lämna de hem de haft de 
senaste 30-40 åren.

 På Pennnygången har vi sett våra barn 
växa upp. Här har vi träffats på gårdarna 
och i tvättstugorna för att diskutera gemen-
samma problem.

 På Pennygången lyckades vi slå tillbaka 
förre hyresvärden Skanskas försök till ”lyx-
sanering” 1994-1995.

Nu är det ”Stena Olssons Röveri” som 
till varje pris ska punga hyresgäster på sina 
sista slantar.

Hur många klarar en höjning för en fy-
rarummare från 5 900 kronor till 9 8000 
kronor? Och hur många skulle vilja punga 
ut så mycket pengar för en dåligt renoverad 
lägenhet? Förslaget är döfött och det ryktas 

nu att Stena Olsson tänker riva hela ”ski-
ten” och bygga radhus i stället.

Läget är ju ypperligt - nära till Slottssko-
gen, snabbus in till centrum och Ruddalens 
strövområden västerut.

”Bruksvärdet” har höjts, säger dom men 
det har ju varit detsamma ända sedan hu-
sen byggdes 1962.

 Vad som har trissats upp är marknads-
värdet och den vågen försöker Stena Ols-
son rida på.

 Sista ordet är emellertid inte sagt vad 
den saken gäller och nu planeras nya de-
monstrationer mot hyresockrarna i Göte-
borg.

Alla ska bo kvar – detta är Pennygångens 
framtid!

 
Charlotte Svärdström

Bredare övergångsställen för lugnare trafik
Malmö. Vi på Värnhems Byalag föreslår att 
alla övergångsställen på Östra Förstadsga-
tan breddas då det är mycket folk som vill 
korsa just denna gata. Speciellt vid Värn-
hemstorget. Forskning har också visat att 
då övergångsställen har stor bredd så kör 
bilisterna saktare. Och är det något som vi 

boende på Värnhem önskar så är det en lug-
nare trafikrytm omkring oss.

Nu hoppas vi att Malmö Stad efterkom-
mer vårt önskemål och skapar en mera pro-
menadvänlig stad.

Jörgen Persson för Värnhems byalag

Värnhems Byalag - Föreningen för dig som bor eller är verksam på Värnhem, Malmö. 
Nedan finner du alla de vägar till kommunikation med föreningen vi har tillgängliga idag. 
Postadress:
Värnhems Byalag
Fredsgatan 11
212 12  MALMÖ
Telefon: 0760 - 336 266
Email: varnhems.byalag@gmail.com
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