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Innehåll

Oktoberrevolutionen 95 år
Årsdagen firas i Stockholm på Väderkvarnen,
Brunnsgatan 28 fredagen den 9 november från kl. 18.30

Programmet omfattar tal och musik samt visning av en 
kortfilm om Murmanskregionen som är producerad av Rys-
ka Federationens Kommunistiska Parti. Filmen inleds med 

tal av ordförande Sjuganov.
Arrangörer: SKP, Victor Jara-föreningen, Resocal, Irans 

Tudehparti och KKE
Inträde 30 kronor
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Partierna som deltog på de Europe-
iska kommunisternas möte i Bryssel 
den 1 till 2 oktober har undertecknat 
denna resolution. Mötet arrangerades 
på initiativ av Greklands kommunis-
tiska parti, KKE. Deltagarna fördöm-
de USA:s, NATO:s och EU-staternas 
imperialistiska intervention i Syriens 
interna angelägenheter. De deltagande 
partierna betonade att lösningen av 
Syriens problem är folkets angelä-
genhet. De riktade också skarp kritik 
mot de israeliska hoten om ett militärt 
angrepp på Iran samt de ekonomiska 
och övriga åtgärder som har vidtagits 
mot Syrien och Iran, inkluderat hoten 
om en militär intervention. Dessa an-
vänds av de imperialistiska krafterna 
med diverse falska förevändningar 
som tidigare använts varje gång ett 
krig förbereddes som mot Afghanis-
tan, Irak och Libyen.

De kommunistiska och arbetarpar-
tierna som har undertecknat denna 
resolution uttrycker sin vilja att lägga 
alla sina krafter på och bidra till att 

förhindra ett nytt imperialistiskt krig 
mot Syrien och Iran.

Det har återigen bevisats att den 
farliga utvecklingen i den sydöstra 
delen av Medelhavsområdet och i den 
större regionen är kopplad till den im-
perialistiska aggression som eskalerar 
i takt med villkoren för den kapitalis-
tiska krisen och kapplöpningen för att 
få kontroll över marknaderna och na-
turresurserna i regionen.

De kommunistiska och arbetarpar-
tierna betonar att varje nytt impe-
rialistiskt krig kommer att resultera i 
nya plågor för folken och rendera nya 
vågor av immigranter och flyktingar. 
Detta kommer därmed att öka risken 
för nya krig.

De uppmanar folken i alla länder 
att bestämt göra motstånd mot USA:s, 
NATO:s och EU:s aggressiva planer 
och arbetsmetoder. Likaså gällande 
enskilda stater och regeringar vilka 
deltar i förberedelsen inför kriget mot 
Syrien och Iran.

Verkligheten bekräftar att kapita-

lism ger upphov till imperialistiska 
krig och kriser och de kommunistiska 
och arbetarpartierna vädjar till folket 
att utveckla den antiimperialistiska 
kampen med kriteriet att främja fol-
kets och arbetarklassens intressen till 
dess att de ekonomiska, sociala och 
politiska orsakerna till de imperia-
listiska krigen är eliminerade. Folket 
måste också stärka kampen för stör-
tandet av de krafter som slår mot 
folket och folkets intressen. Detta så 
att folken kan leva fredligt och krea-
tivt samt använda naturresurserna för 
egen vinning och tillgodose sina be-
hov.

Inget deltagande, ingen involvering 
i de imperialistiska krigen! För stär-
kandet av kampen! För länders ut-
brytning ur NATO och för dess upp-
lösning.

Läs rapport från Europeiska kommu-
nisternas möte på sidan 8 och resolu-
tioner på sidan 9.

”Nej till det imperialistisk kriget!”



ledare

En nödvändig väg
För 95 år sedan avlossade pansarkrys-
saren Aurora en salut; dessa skott i 
november 1917 gav en signal åt värl-
den, vars eko rullar vidare ännu i våra 
dagar, hörbart för både vän och fiende 
till revolutionens mål: det socialistiska 
samhället.

Oktoberrevolutionen 1917 gav för 
hela mänskligheten signalen till upp-
brottet in i en ny världshistorisk epok. 
Epoken utan besuttna klasser som su-
ger ut dem som inget äger.

Detta firar vi med öppna ögon och 
öppet förstånd. Vi uppskattar de stora 
landvinningar som socialismens kraf-
ter åstadkommit under denna 95-års-
period men är också kritiska till det 
som slagit fel. Vi vill varken dölja eller 
ursäkta brister - men vi ser dem i sina 
historiska sammanhang. Vår kritiska 
värdering är konstruktiv, den avser att 
gå vidare på den väg som socialismens 
pionjärer slog in på i november 1917.

Vårt alternativ är och förblir SO-
CIALISM. Vi har bestämt oss för att 
fortsätta kampen och ser alternativet; 
vi vill uppmuntra de modlösa och över-
tyga dem som söker en utväg ur det rå-
dande kapitalistiska barbariet.  Vi firar 
denna 95-årsdag med stolthet och vet-
skap om att Oktoberrevolutionen inte 
är en utopi och illusion och inte något 
brott, vilket kapitalismens profeter, 
före detta socialister och modlösa pes-
simister i alla tappningar försöker slå i 
oss. Deras budskap är: Revolutionen är 
död. Den var en illusion, en utopi. Den 
var ett brott. Framför allt hävdar de att 
det inte finns något alternativ till den 
kapitalism och utsugning som kallas 
”marknadsekonomi”. Sålunda ska vi 
acceptera att det är storkapitalet som 
bestämmer. Acceptera arbetslöshet, 
nedläggningar av företag, acceptera 
social nedrustning, och pengarnas all-
makt. – Socialismen är död, säger de.

Vi vet bättre; kampen för socialism 
är i allra högsta grad levande och nöd-
vändig för det arbetande folket som 
inte accepterar kapitalets diktatur.

Oktoberrevolutionens idé gav mil-
jontals människor framtidstro och vilja 
att kämpa och engagera sig för ett sam-
hälle som de kunde identifiera sig med. 
De använde sin kunskap och kraft för 
att skapa rättvisa och humana levnads-
villkor.

Oktoberrevolutionen var resultatet 
av klasskamp i ett Ryssland där un-
derutveckling, övergången till impe-
rialismen och det imperialistiska första 

världskriget hade tillspetsat de politis-
ka, ekonomiska, sociala och nationella 
motsättningarna till det yttersta. Det 
kommunistiska partiet, bolsjevikerna 
under Lenins ledning, ställde sig i spet-
sen för den revolutionära rörelsen mot 
tsarväldet och den kapitalistiska ord-
ningen.

Från grunden krävdes nya samhäl-
leliga relationer mellan arbetare och 
bönder, analfabeter och intellektuella, 
mellan kvinnor och män, ryssar och 
andra nationaliteter för att krossa 
bourgeoisiens makt i stat och industri, 
för att vinna kampen mot godsägarna 
och för att ena nationaliteterna till en 
mäktig kraft för fred och socialism.

Socialismens motståndare missbru-
kar gärna begreppet om proletariatets 
och böndernas revolutionär-demokra-
tiska diktatur, för att framställa so-
cialister såsom anhängare av våld och 
förtryck. Men Oktoberrevolutionen 
demonstrerade motsatsen. Under pa-
rollen ”All makt till sovjeterna” - alltså 
demokratiskt valda organ av arbetare, 
soldater och kommunala församlingar 
- orienterade Lenin till en fredlig ut-
veckling mot borgerlig-demokratiska 
och senare socialistiska förhållanden. 
Oktoberrevolutionen var början på 
folkens frigörelse ur imperialismens 
grepp. Mot denna utveckling svarade 
reaktionen med våldsamma attacker 
vilket omintetgjorde en fredlig utveck-
ling.

Existensen och utvecklingen av värl-
dens första socialistiska land blev en 
faktor som sedan 1917 funnits med i 
alla imperialistiska kalkyler och hand-
lingar, på alla levnadsområden från 
militärpolitik och ekonomisk politik 
till social- och kulturpolitik. Socialis-
men- och i första hand Sovjetunionen 
– blev under flera decennier imperialis-
mens fiende nummer 
1, som bekämpades 
med alla till buds stå-
ende medel.  Men lika 
mycket som imperia-
lismen inte uteslöt nå-
gon möjlighet för att 
krossa det nya samhäl-
let, blev de progressiva 
krafternas försvar en 
hederssak för alla de 
som ville skapa sam-
hällen i folkens intres-
se, utan utsugning och 
förtryck.

Många sviktade och 

gör så än idag. De tror sig ha funnit en 
tredje väg men som bara har lett till att 
stärka imperialismens och storfinan-
sens diktatur. Deras illusioner om en 
reformerad kapitalism har fallit i spill-
ror med den djupa kris som det kapi-
talistiska systemet nu genomlider. Det 
går inte att skapa en kapitalism utan 
profitbegär, ständigt ökande profiter är 
kapitalets livsrum. För att uppfylla det-
ta profitbegär är man beredd att för-
trampa alla mänskliga rättigheter och 
att föröda alla sociala rättigheter som 
arbetarklassen tillkämpat sig.

Dessa kapitalets krafter är beredda, 
och har gjort det tidigare, att kasta in 
världen i ett förödande krig för att slå 
vakt om sina profiter och makt.

Nu står Syrien på tur, där miljarder 
dollar och euro pumpats in för att be-
väpna en femtekolonn med uppdrag 
att starta ett inbördeskrig som skall ge 
kapitalet ett motiv till att ingripa under 
den av imperialismen gravt missbruka-
de devisen om ”mänskliga rättigheter 
och humanism” för att provocera fram 
ett storskaligt krig. I sammanhanget 
upplåter NATO-landet Turkiet sitt ter-
ritorium åt femtekolonnarna.

Det kommer inte att sluta med Syri-
en, utan vägen går förmodligen genom 
Iran, Ryssland och slutligen till Kina 
för att uppnå det världsherravälde ka-
pitalet eftersträvar. Det världsherraväl-
de som kapitalisterna tror skall kunna 
rädda deras profiter för evinnerlig tid.

Men de har fel, deras tid vid makten 
är inte evig. Det är det arbetande fol-
kets historiska uppgift att bryta den, 
vilket det kommer att göra. Men ingen-
ting ger sig självt. Det fodras en stärkt 
organisation och en intensifierad klass-
kamp.

Kom med i kampen, kamrat, låt oss 
bryta barbariets makt.

Pansarkryssaren Aurora.
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Ungdomsarbetslösheten
når rekordhöjder
Arbetslösheten är ett av arbetarklas-
sens största problem. Att vara arbetslös 
innebär inte bara att man har sin för-
sörjning kraftigt begränsad, det innebär 
också att man står utanför ett socialt 
nätverk som de flesta människor behö-
ver.  Arbetslösheten har vuxit i Sverige 
de senaste 20 åren oavsett om vi har 
haft en så kallad röd eller blå regering. 

För ungdomen är situationen värst. 
Under 2011 var enligt officiell statistik 
arbetslösheten bland ungdomar upp till 
26 år omkring 25 % och i dessa siffror 
finns alltid ett mörkertal; undersök-
ningar har visat att ungdomsarbetslös-
heten är större än så. Cirka en tredjedel 
av ungdomarna saknade arbete under 
året. 

Var tredje ungdom startar alltså sitt 
vuxenliv med att inte behövas i samhäl-
let, detta är ett resursslöseri utan mot-
stycke. Kampen för arbete är liksom 
kampen för bostäder de två viktigaste 
frågorna för ungdomen. Ungdomsar-
betslösheten är inget nytt. Under hög-
konjunkturen 2008 saknade omkring 
en fjärdedel av ungdomarna arbete.

Få ungdomar har lyckats bli berätti-
gade till A-kassan så det samhället gör 
genom att acceptera denna politik är i 
princip att tvinga ungdomar till förned-
ring eller kriminalitet. Förnedringen 
består i att varje månad tvingas tigga 
pengar hos en socialsekreterare och där 
redovisa sina magra utgifter man haft 
under månaden innan. 

Regeringen och de övriga i riksdagen 
försöker göra frågan om den omfat-
tande ungdomsarbetslösheten till en 
fråga om att det är ungdomarnas fel 
som har för höga ingångslöner, för lite 
arbetsplatserfarenhet som kräver gratis 
arbete under en praktiktid eller brist-
fällig utbildning. Nu höjs också röster 
att staten ska gå in och täcka arbets-
givaravgifterna för ungdomar, så före-
tagen slipper betala dessa trots att de 
betalas med pengar som våra förfäder 
i tidigare lönekamper avstått från löne-
utrymmet. Med andra ord så skänker 
staten pengar till de privata företagen 
om förslaget förverkligas. Redan nu 
har man gått med på sänkt arbetsgivar-
avgift för ungdomar under 25 år.

Dagens politik är inte en fråga om 
vilken regering vi har i Stockholm, po-
litiken är en direkt följd av det kapita-
listiska systemet.

Vad som behövs är att Sverige tar en 

annan utveckling och i första skedet 
bryter med EU och kravet på nedskär-
ningar inom den offentliga sektorn.

Inom den offentliga sektorn med 
vård, skola och omsorg behövs mer 
personal. Satsar man på denna sektor 
så skapas arbete. Ständigt får vi i me-
dia höra om för stora barngrupper på 
dagis, stressad personal inom sjukvår-
den som inte hinner ge patienterna den 
tid som behövs, och pratar man med 
människor som är verksamma inom 
dessa branscher så är det väldigt sällan 
eller kanske aldrig man får höra något 
annat. Satsa på den offentliga sektorn, 
det skapar arbete. SKP krävde vid se-
naste valet 500 000 nya arbetstillfällen 
inom denna sektor; siffran är fullt möj-
lig och realistisk. Vi ska inte glömma 
att under de senaste 20 åren har över 
200 000 platser försvunnit från denna 
sektor.

I förra numret av Riktpunkt upp-
märksammades bostadsbristen. I en 
kommun som Malmö byggs det 400 lä-
genheter om året, trots att politikerna 
är överens om att en lagom siffra för 
att få någorlunda ordning på bostads-
bristen är 2000. Vem ska bygga dessa? 
Självklart de arbetslösa ungdomarna, 
där en hel del av dem, inte minst med 
de senaste veckornas storvarsel, är 
unga bygglärlingar.

Sverige skulle också i mycket högre 
grad kunna satsa på att utveckla sin in-
dustri. Turerna kring Svenska Saab är 
visserligen inte avslutade, men vi krä-
ver att staten övertar Saab. Inte bara 
Sverige, utan hela världen ropar efter 
miljövänliga bilar. I Sverige har vi både 
anläggningar och kompetent personal 
för att tillverka bilar i massomfattning, 
om bara staten tar sitt ansvar och skju-
ter till pengar så att alla de arbetslösa 
forskare som fått gå från Astra Zeneca 
istället kan börja forska om bilar.

Sveriges malmindustri ökar, men vi 
förädlar inte malmen, istället transpor-
teras den till andra delar av världen. 
Sverige skulle mycket väl kunna åter-
uppta sin förädlingsindustri.

Listan på hur man faktiskt skapar 
arbete kan göras lång. Samtidigt ska vi 
inte heller glömma den ökade produk-
tiviteten i samhället de senaste 30-40 
åren, företagen har tagit del av detta 
genom att höja sina vinster. Det är hög 
tid att också arbetarklassen får del av 
denna ökning som den själv har ska-

pat. Tiden är sedan länge mogen för att 
både sänka arbetstiden och pensions-
åldern, både för en rikare fritid men 
också för att ungdomen ska få arbete. 

För att denna politik ska bli verklig-
het krävs att kommunisterna stärks. 
Sverige behöver styras av en framtids-
inriktad, planerad ekonomisk politik 
och inte tillåta kapitalister att styra 
landet vars enda intresse är att tjäna 
pengar, och sanningen är att det bara 
är kommunisterna som har alterna-
tiven. Vi måste göra oss av med det 
kapitalistiska systemet och ersätta det 
med ett socialistiskt.

Men vägen dit är lång och så länge är 
det viktigt att vi ungkommunister finns 
i de fackliga leden för att motverka 
varje form av försämring för arbetar-
ungdomen och att vi ställer oss i främ-
sta ledet i kampen för en annan politik 
tillsammans med våra arbetskamra-
ter och de arbetslösa ungdomarna. Vi 
måste finnas i de fackliga leden för att 
återigen påminna om det fackliga löf-
tet, att aldrig sälja sin arbetskraft till 
en kostnad lägre än vad kollektivavta-
let säger, annars har vi helt plötsligt en 
lönekonkurrens. De mest desperata får 
jobben och de som försvarar sina rät-
tigheter får sparken.

Sverige behöver ett stärkt kommu-
nistiskt parti och ungdomsförbund.

Håkan Jönsson
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Socialarbetarna 
i Malmö kräver 
mer resurser

Omkring 200 socialarbetare demonstre-
rade den 6 oktober på Gustav Adolfs 
torg i Malmö för ökad social välfärd.

Manifestationen som arrangerades den 
6 oktober syftade till att uppmärksam-
ma socialarbetares arbetsvillkor och 
hur detta även påverkar kommuninvå-
narna. 

– Vi vill även samla socialarbetare 
för att starta ett samtal om situationen. 
Vi hoppas att manifestationen är ett 
startskott till en förändringsprocess i 
Malmö, säger Terese Nilsson, en av ar-
rangörerna, till Riktpunkt.

Demonstrationen anordnades av 
nätverket Kritiska Organiserade Soci-
alarbetare (Kaosa). Kostnaderna för 
försörjningsstöd ökar i Malmö liksom 
barnfattigdomen. Socialarbetarna krä-
ver mer resurser från politikerna och 
vill att vikarier tas in vid sjukdom och 
ledigheter. Arrangörerna hade bjudit in 
kommunalrådet Carina Nilsson (S) till 
demonstrationen.

– Syftet med att bjuda in Carina 
Nilsson var att vi ville överräcka krav-
listan för att förändringsprocessen ska 
starta nu och att politikerna ska ta sitt 
ansvar, säger Terese Nilsson.
 
Vem ska betala era krav?

– De flesta socialarbetare är offentligt 
anställda, det sociala arbetet är till 
största delen skattefinansierat. Den 
sittande regeringens politik leder till 
en ökad belastning för en redan an-
strängd socialtjänst. De flesta klienter 
vi företräder gynnas exempelvis inte 
överhuvudtaget av skattesänkningar el-
ler RUT-avdrag. Vi anser inte att pro-
blemet är att det inte finns tillräckligt 
med pengar, utan att resurser fördelas 
felaktigt. 

Enligt socialarbetare på plats har 
hälften av Malmös socialsekreterare 
svårt att sova och stressen har ökat.

– Varför lägger Malmö mindre pro-
cent av sin budget på socialtjänsten 
än riksgenomsnittet? var en fråga som 
ställdes på demonstrationen.

fredrik Jönsson

SOCIALARBETARNAS UPPROP

Malmö står i dag inför stora sociala ut-
maningar. Malmökommissionen kon-
staterar att barnfattigdomen i Malmö 
är störst i riket, och att barnfattigdo-
men fortsätter att öka. Antalet Malmö-
bor som är i behov av försörjningsstöd 
ökar, och kostnaden för försörjnings-
stöd blir större. De flesta socialarbe-
tare i Malmö känner igen sig i att ha 
fler klienter än arbetstiden räcker till. 
De flesta av oss upplever en känsla av 
otillräcklighet när vi inte kan utföra ett 
kvalificerat socialt arbete. 72 procent 
av Malmös socialsekreterare anser att 
arbetsuppgifterna har ökat under de 
senaste åren, lika många upplever att 
stressen har ökat.

Det finns stadsdelar i Malmö där 
socialsekreterare fått direktiv om att 
inte ta emot några klientbesök. Vi ser 
detta som mycket oroande då utsatta 
Malmöbor inte får det stöd de har rätt 
till. Vi ser att rättsäkerheten för klien-
ter och brukare hotas när det inte finns 
tid har göra korrekta bedömningar. Vi 
vill kunna följa lagen och basera vårt 
arbete på medborgarnas behov istället 
för den kommunala budgeten. Vi anser 
att det är alla chefers ansvar att vara 
tydliga angående arbetsbelastningen 
och de behov som finns i verksamheten 
gentemot ledning och politiker.

Socialarbetare i Malmö är bland de 
lägst betalda i landet. De ansträngda 
arbetsförhållandena samt de oanstän-
diga lönerna leder till en omfattande 
personalomsättning. Som exempel 
kan nämnas en arbetsplats med sex-

ton tjänster, där femton personer slutat 
inom loppet av ett år. Den höga per-
sonalomsättningen medför att klienter 
och brukare ständigt möter nya soci-
alarbetare. Möjligheten till kontinuitet 
och att bygga upp en tillitsfull arbetsre-
lation minskar därmed.

Det sociala arbetet har i dagsläget 
endast resurser att ta hand om akuta 
situationer. En ökad satsning på socialt 
arbete skulle på lång sikt kunna medfö-
ra ett minskat behov av såväl polisiära 
som sociala insatser. Det sociala arbe-
tets potential att verka förebyggande 
och förändrande omöjliggörs när väl-
färden nedmonteras, vilket medför att 
den sociala situationen i Malmö förblir 
oförändrad.

Vi kräver av Malmös politiker:
Anställ fler socialarbetare så att vi kan 
utföra ett rättssäkert arbete
Ta in vikarier vid sjukdom och ledighet
Satsa på att behålla erfaren personal för 
att minska personalomsättning
Inför adekvat yrkesintroduktion till 
alla nyanställda
Höj socialarbetares löner
Satsa på kontinuerlig kompetensut-
veckling för alla socialarbetare
Möjliggör för klienter att träffa sin so-
cialsekreterare vid behov
Tillsätt mer resurser till socialt arbete
Satsa på preventiva åtgärder inom so-
cialt arbete
Erbjud regelbunden handledning för 
alla socialarbetare
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Därför flyr fritidspolitikerna sina uppdrag
Det har i dagarna i via våra lokaltid-
ningar blivit uppmärksammat att en 
allt större och ökande del av våra lo-
kala fritidspolitiker flyr sina uppdrag. 
När man frågar den enskilde politikern 
som lämnat sina uppdrag är ett vanligt 
svar att man inte får ihop det politiska 
uppdraget och den tid det tar i anspråk 
med barn, arbete och fritid och därför 
gör ett sådant val.

Det finns ingen anledning att misstro 
att detta är vad den enskilde fritidspo-
litikern känner och upplever. Vi måste 
dock för att kunna förstå grundorsa-
kerna, försöka att förstå på vilket sätt 
det politiska arbetet i dag är helt an-
norlunda än för 17 år sedan. 

Vad som hände med det politiska 
livet i Sverige efter EU-medlemskapet 
för 17 år sedan var att i och med det 
började den svenska politiska abdike-
ringen, d v s våra nationella politiker 
började lite försiktigt med att avskaffa 
det politiska uppdraget. Det skedde ge-
nom att politiker lämnade ifrån sig sina 
politiska uppdrag till vad man kallade 
”marknaden” och i samma takt som 
privatiseringarna och avregleringarna 
ökade så minskade politikerna sitt in-
flytande. När man avreglerade Riks-
banken för att ta ett exempel så avsade 
sig riksdagen samtidigt sin möjlighet 
att påverka penningpolitiken. Detta 
menade man vara helt riktigt då pen-
ningpolitiken var för viktig och svår 
för att kunna förstås av politiker, man 
måste lämna över det ansvaret till dem 
som verkligen förstod sig på sådana 
svårigheter, d v s. ”marknaden”. 

På det kommunala planet inträffade 
exakt samma sak i och med att kom-
munerna fick för sig att politikerna 
inte begrep sig på att driva kommu-
nala energibolag utan att detta svåra 
ämne måste lämnas över till direktörer 
i de bolag som man då bildade. Detta 
innebar naturligtvis att kommunalpo-
litikens betydelse minskade i samma 
takt. Det finns mängder med exempel 
på politiska uppdrag som de borgerliga 
tillsammans med socialdemokratiska 
politiker helt frivilligt avsagt sig och 
därmed utarmat det politiska styrelse-
skicket. Denna politiska utarmning har 
även spridit sig till de politiska parti-
erna och deras arbetssätt. Inget svenskt 
politiskt parti har i detta hänseende 
gått så långt som det socialdemokra-
tiska partiet; man har medvetet suddat 
ut gränsen mellan politisk och affärs-
mässig verksamhet. Det är ingen slump 
att utav de statsråd som fanns i Göran 

Perssons socialdemokratiska regering 
så återfinns en majoritet av dessa i dag 
som framstående affärsmän. 

Den förre statsministern är som be-
kant anställd som PR- makare och 
Tomas Östros 
återfinns som 
bankdirektör. Jan 
Nygren sadlade 
om och blev va-
penfabrikant, Per 
Nuder blev lik-
som sin förre chef 
och statsminister 
PR-direktör. Förre 
justitieministern 
Thomas Bodström 
blev handlare i 
b a r n o m s o r g e n 
osv. Det är ingen 
slump att det blev 
så och att det för 
20 år sedan var 
helt otänkbart. Detta gift har också 
spridit sig till partiets inre arbete. Inför 
valet 2006 frågade det socialdemokra-
tiska partiet allmänheten om de inte 
ville bli socialdemokraternas sponsorer 
- och sponsoravgiften var liktydig med 
medlemsavgiften! Detta politiska för-
därv fick den förre socialdemokratiske 
kulturministern Bengt Göransson, att 
i Aftonbladet ställa frågan: Är vi inte 
medlemmar längre, har vi förvandlats 
till sponsorer?

Ett annat mycket aktuellt och förfär-
ligt exempel på förfallet är att när det 
socialdemokratiska partiet till riksda-
gen och allmänheten skulle presentera 
sitt alternativa budgetförslag så pre-
senterades det som en affärsplan för 
Sverige! Politik kan ju allmänheten ha 
synpunkter på! Något helt annat är att 
försöka begripa sig på en affärsplan 
som omfattar 100- tals miljarder.

Ett annat och lika tydligt exempel på 
hur politikerna avskaffar sig själva till 
förmån för ”marknaden” är den dispyt 
som just nu drabbar Centerpartiet och 
dess nyvalde ordförande, den extremt 
marknads- och högerinriktade Annie 
Lööf. Det är några centerpartistiska 
kommunalråd som protesterat mot 
att regeringen vill frånta kommunerna 
rätten att själva bestämma över vilken 
äldreomsorg de skall bedriva. Annie 
Lööf har tillrättavisat dessa kommu-
nalråd med att meddela att kommu-
nerna måste privatisera dessa områden 
enligt LOV, lagen om valfrihet, och 
därmed än en gång minska de kommu-
nalpolitiskt aktivas inflytande.

Att vi fortfarande har politiskt ak-
tiva på riksplanet som ännu inte avsagt 
sig sina uppdrag i samma utsträckning 
som de på kommunal nivå beror ju på 
att riksdagen förvandlats till en alldeles 

utmärkt språngbräda rakt in i närings-
livets trygga famn. Så lätt är det inte på 
kommunal nivå, därför avgår man.

Uppdraget blir i konkurrens med det 
mesta man normalt sysslar med på fri-
tiden meningslöst. Detta är en mycket 
stor fara för demokratin av den enk-
la anledningen att de som för första 
gången tar på sig ett kommunpolitiskt 
uppdrag har en vision och vilja att för-
ändra något. En vilja som effektivt och 
snabbt mals ner till blinda förhopp-
ningar av EU:s nyliberala politik, en 
politik som de borgerliga och social-
demokraterna tävlar med varandra om 
att bäst kunna följa. Något som i årets 
debatt om budget/affärsplan märks när 
socialdemokraterna menar att Anders 
Borg är oansvarig då han äventyrar 
överskottsmålet.

Vi som med oro ser på utarmningen 
av det politiska livet måste oavsett ide-
ologisk grunduppfattning kunna ena 
oss i kravet att politikerna måste återta 
makten och därmed en gång för alla 
stoppa den nyliberala EU-ekonomin 
vars enda ledstjärna är att allt skall 
privatiseras och säljas. En politik som i 
dagarna förslavar Greklands, Spaniens, 
Irlands och Italiens invånare, ja man 
har till och med avskaffat de allmänna 
valen då man avsatt sittande premiär-
ministrar för att ersätta dem med eko-
nomiska ”experter”. När sådant har 
hänt i Latinamerika brukar vi tala om 
statskupper.

lars lundberg
Sveriges Kommunistiska Parti Gävle

Förre statsministern Göran Persson (S). Foto: Martin Olsson.
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Kina: Minimilönerna steg med 38 procent
Sharan Burrow, generalsekreterare för 
världsfacket IFS, har varit i Stockholm 
och mött företrädare för LO, bl.a. dess 
ordförande Karl-Petter Thorwalds-
son. Sharan Burrow ville utverka stöd 
av det svenska LO för sin bojkott mot 
fotbolls-VM i Qatar där arenorna nu 
byggs med rena slavarbetare.

Hon passade också på att försvara 
beslutet om att hjälpa det kinesiska 
facket ACFTU till en ordinarie plats i 
ILO, ett beslut som LO kritiserat.

Till Arbetet säger Sharan Burrow:
– Vi måste vara ärliga om framstegen 

i Kina. De anställdas rättigheter, löner 
och sociala skydd förbättras snabbare 
där än i många, många andra länder.

Antalet kineser som omfattas av 
kollektivavtal fördubblas varje år och 
det sociala skyddsnätet breder snabbt 

ut sig. Minimilönerna steg med i snitt 
38 procent förra året. I Kinas städer är 
lönerna nu högre än i EU-landet Bul-
garien, och högre än en del grekiska 
löner.

Förbättringen av de kinesiska arbe-
tarnas villkor har drivits på av det ki-
nesiska facket ACFTU, hävdar Sharan 
Burrow. Och sida vid sida med IFS 
har det kinesiska facket försökt pressa 
G20-länderna att stärka de fackliga 
rättigheterna och investera i fler jobb. 
Dialogen har också hjälpt oss att driva 
på för fackliga rättigheter där Kina in-
vesterar i Afrika och Latinamerika.

LO:s invändning mot ACFTU är att 
det är odemokratiskt för att det stöder 
Kinas kommunistiska parti.

Sharan Burrow passade också på att 
ge sin syn på den kapitalistiska krisen. 

Hon hävdade att det råder ett krig om 
de arbetandes villkor (”labour war”), 
där fienden är tydlig.

– Storföretagens girighet har gett oss 
finanskrisen, den bittra arbetslöshets-
krisen.
– Men i stället för att angripa krisens 
rötter, i stället för att reglera finans-
marknaderna så att de tjänar den reella 
ekonomin, har vi sett massiva överfö-
ringar av skattepengar för att rädda 
bankerna.

Därför vill vi se regeringar som har 
modet att stå på folkets sida och inte 
låter sig skrämmas av obligationsmark-
naden, IMF och ECB.

red.

Sharan Burrow. Foto: Wikimedia Commons.
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Rapport från Kommunisternas 
Europamöte 1-2/10, Bryssel
Assimilation eller brytning?
Temat för årets europeiska möte i Brys-
sel var hur de kommunistiska partierna 
och arbetarpartierna skall förhålla sig 
till den påstådda möjligheten att lösa 
den kapitalistiska krisen utan att bryta 
med det dysfunktionella kapitalistiska 
produktionssystemet. Denna fråga är 
sannerligen inte ny för den internatio-
nella arbetarrörelsen utan utgör i rea-
liteten den ständiga frågan för arbetar-
klassen och det absoluta folkflertalet 
världen över. Det är en fråga lika gam-
mal som arbetarrörelsen själv men lika 
aktuell igår, idag och imorgon som det 
kapitalistiska systemets återkommande 
kollapser. 

32 partier från 28 länder närvarade i 
Bryssel under årets möte den 1till 2 ok-
tober, organiserat av Greklands kom-
munistiska parti (KKE). Aleka Papa-
riga, generalsekreterare i KKE inledde 
mötet med ett mycket uppskattat an-
förande om situationen i Grekland och 
följdes sedan av motsvarande anföran-
den från de närvarande delegaterna om 
respektive lands och partis förhållan-

den och verksamheter.
Under anförandena och diskussio-

nerna stod det klart att även om de oli-
ka partierna verkar inom olika länder 
under skilda förhållanden och under 
olika faser av den kapitalistiska kri-
sen var ställningstagandet till krisens 
lösning inom eller utom kapitalismen 
högst aktuell för samtliga. För de euro-
peiska länderna är denna fråga ofrån-
komligen sammankopplad med frågan 
om den Europeiska Unionen och huru-
vida det är möjligt att föra en progres-
siv politik inom ramarna uppsatta av 
EU. Mötet var i denna fråga rörande 
överrens: EU är en imperialistisk union 
tjänande de europeiska monopolkapi-
talens intresse; förenande den europeis-
ka kapitalistklassen mot det arbetande 
folket med målet att pressa priset på 
varan arbetskraft till dess absoluta mi-
nimum och med förenade militära och 
politiska medel skall kunna tävla med 
övriga imperialistiska makter om upp-
delningen av världen. EU är således en 
fiende till det arbetande folket världen 
över och allt prat om reformmöjlighe-

ter enbart förrädiska illusioner.
Vi bör komma ihåg att de fullstän-

digt omänskliga nedskärningar som EU 
kräver av exempelvis Grekland har sin 
grund i samma borgerliga politik som 
idag motiverar nedskärningarna och 
privatiseringarna i Sverige; en politik 
vars intresse är identiskt med mono-
polkapitalet och ofrånkomligen kom-
mer tvinga också oss till svältgränsen. 
EU är finanskapitalets diktatoriska 
statsapparat – borgarklassens lösning 
på monopolkapitalets extrema kapi-
talackumulation – och det ultimata 
uttrycket för kapitalismens nu full-
ständigt parasitära funktion. Under 
rådande ägandeförhållanden står pro-
duktivitetsutvecklingen i motsättning 
till produktionsförhållandena och den 
ägande klassens alltjämt ökande pro-
fitbehov kan enbart tillfredställas med 
försämrade förhållanden för det arbe-
tande folket, med våldsamma omstruk-
tureringar av marknadsandelar, krig 
och imperialistisk exploatering.

Jonas Hellberg
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SKP:s bidrag på Europamötet
Kamrater från alla länder!
Sverige har länge fått exemplifiera den 
s.k. skandinaviska modellen för fred-
lig samexistens och samarbete mel-
lan arbetar- och kapitalistklassen. En 
vapenvila upprätthållen av välfärds-
staten med dess sociala skyddsnät och 
progressiva beskattning som motvärn 
och kompensation för den ojämna 
tillgångsfördelningen i klassamhället. 
Baserad på en hög organisationsgrad 
hos arbetarklassen och ett starkt soci-
aldemokratiskt parti har denna modell 
blivit hyllad som ett slags kompromiss 
mellan ohämmad kapitalism och real-
socialismen i det forna östblocket och 
Sovjetunionen. Det borde i dag stå klart 
hur förrädisk denna så kallat alternati-
va modell är och alltid har varit liksom 
dess funktion som säkrande den privata 
monopoliseringen av produktionsmed-
len mot demokratiskt inflytande till 
dess arbetarklassens organisationer bli-
vit tillräckligt underminerade och des-
illusionerade. Det var aldrig en kom-
promiss, aldrig ett alternativ, bara en 
förlängd period av kapitalistisk exploa-
tering på arbetarklassens bekostnad. 
Genom förkastandet av det revolutio-
nära målet och programmet förvand-
lades arbetarklassorganisationerna 
under fast socialdemokratisk ledning 
till ett vapen riktat inte mot de kapi-
talistiska utsugarna utan 
mot arbetarklassen själv 
vars intresse fick ge vika 
för den monopolistiska 
borgarklassens – en pro-
cess som mer eller mindre 
fulländades i och med det 
svenska inträdet i EU, vil-
ket initierades av den so-
cialdemokratiska reger-
ingen 1991. Genom att 
frivilligt inskränka den 
nationella suveräniteten 
och den demokratiska 
makten samt införandet 
att EU:s budgetära och 
politiska tvångströja fin-
ner vi oss nu i en ständigt 
eskalerande och tillsynes 
ofrånkomlig spiral av pri-
vatiseringar och nedskär-
ningar på order av finans-
kapitalets imperialistiska 
Europeiska Union – vars 
diktat samtliga riksdags-
partier oberoende av färg 
helhjärtat accepterar som 
lag. Vår demokrati har 
nu förvandlats till ett 

”god cop –bad cop”-spel mellan re-
gerande partier och oppositionen; ett 
skådespel vars mål och syfte är att ge 
folket illusionen av valfrihet medan 
monopolkapitalets agenda genomförs 
och vår inblandning i imperialistiska 
aggressioner och vårt samarbete med 
NATO fördjupas och förstärks.

I ljuset av detta ser Sveriges Kommu-
nistiska Parti det som en av sina främ-
sta skyldigheter att oförtröttlig propa-
gera mot ett fortsatt EU-medlemskap 
och för att kapa alla band till NATO; 
att undervisa folket angående dessa im-
perialistiska unioners och samarbetens 
sanna natur samt påminna arbetarklas-
sen om dess historiska imperativ: att ta 
makten över produktionsmedlen och 
ersätta det fruktansvärt dysfunktionel-
la, destruktiva och exploaterande kapi-
talistiska produktionssättet med ett so-
cialistiskt. En kamp som med absolut 
nödvändighet måste vara orienterad ef-
ter och ledd av marxismen-leninismen 
med ett socialistisk produktionssystem 
som alternativ och lösning till kapita-
lismens inbyggda motsättningar – ett 
mål fungerande både som gemensam 
utgångspunkt och modell för arbetar-
klassen i alla dess skilda, specifika och 
omedelbara problem och uppgifter.

Utan teori slåss vi i blindo; vi sönd-
ras och besegras.

Vidare är det av största vikt att 
motsäga och bekämpa alla former av 
nostalgi rörande den så kallade väl-
färdsstaten, folkhemmet eller den skan-
dinaviska modellens storhetstid – den 
skall betraktas och förkastas som den 
falska lösning på klasskampen som 
den alltid har varit. Den skall förkastas 
som en reträtt från arbetarklassens ab-
solut nödvändiga mål och syfte, ett för-
räderi till priset av smulor från borgar-
klassens dignande festmåltider och som 
ledande till dagens fullständigt ohållba-
ra situation med skriande arbetslöshet, 
osäkerhet och ständigt växande segre-
gation och samhällig segmentering.

Den kapitalistiska vägen utgörs av 
imperialistiska aggressioner och makt-
kamper; av kringskärandet av mer och 
mer av de mest basala rättigheter ar-
betarklassen historiskt har kämpat sig 
till, av utvecklingen av den med mo-
nopolkapitalets inflytande korrespon-
derande fascistiska tendensen hos den 
borgerliga staten.

Det borde vara klart – och det är 
vår plikt att klargöra – att en framtid 
värdig namnet enbart kan förverkligas 
inom socialismen: vägen mot kommu-
nismen!

Jonas Hellberg
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Resolutioner
Andra dagen ägnades åt att enas kring 
följande resolutioner:

”för StärKAndet Av KlASSKAmPen 
i euroPA”
Undertecknade kommunistiska och ar-
betarpartier uppmanar arbetarklassen 
att resolut bekämpa den folkfientliga 
linje Europeiska Unionen bedriver i 
egenskap av mellanstatlig, imperialis-
tisk union uttryckande monopolkapi-
talets och de multinationella bolagens 
intressen på bekostnad av folket.

De vädjar till arbetarna att bekämpa 
den kapitalistiska utvecklingen vars 
huvudsyfte stavas profit och tjänar den 
exploaterande klassens intresse, att 
stärka kampen mot den politik som 
skapar arbetslöshet och fattigdom och 
ansvarar för avskaffandet av arbets-
rättsliga och sociala rättigheter samt 
kollektivavtal, för sänkningar av löner 
och pensioner, kommersialisering av de 
sociala tjänsterna och eskalerande pri-
vatiseringar.

Arbetarna är välståndets och rike-
domens producenter och måste hävda 
och kämpa för sina rättigheter som så-
dana, stärka klasskampen och skapa 
förutsättningarna för avskaffandet av 
människans exploatering av männis-
kan, för en utveckling som tillfredsstäl-
ler folkets behov och nyttjar respektive 
lands produktiva potential.

”reSolution om bAlKAn”
Mot de våldsamma förändringarna av 
Europas statsgränser.

Mot Kosovos ensidiga självständig-
hetsförklaring vilken är resultatet av 
NATO:s illegala angrepp på det forna 
Jugoslavien. Kosovos utbrytning är en 
konsekvens av imperialistiska tenden-
ser, framförallt av USA:s ekonomiska 
och politiska intressen och roll som 
världspolis och skyddspatron av den 
kapitalistiska världsordningen och kan 
således inte garantera det albanska fol-
kets legitima intressen.

Kosovo är en väsentlig, integrerad 
del av Serbien.

Samtliga ockupationsstyrkor skall 
lämna Kosovo och alla förföljda män-
niskor ska kunna återvända till sina 
hem

Albaner, serber och övrig befolkning 
skall leva tillsammans i jämlikhet, vän-
skap och frihet.

Fred, harmoni och välstånd för fol-
ken på Balkan är endast möjligt när 
imperialismen försvinner från den his-
toriska och politiska arenan;

När det imperialistiska herraväldet 
under parollen ”söndra och härska” 
upphör och de invaderande imperia-
listiska leden faller inför Balkans arbe-
tande folk och dess motstånd.

Verklig fred och samarbete är endast 
möjligt om samtliga utländska invade-
rande trupper omedelbart lämnar Ko-
sovo, Bosnien, Hercegovina, Makedo-
nien och andra delar av Balkan.

Balkan tillhör Balkans folk!

”AntiKommuniSmen är folKenS 
fiende”
Böjelsen att kriminalisera den verksam-
het som återanknyter till kommunis-
men i europeiska länder och särskilt i 
de forna socialistiska länderna är se-
dan länge en statlig angelägenhet. Det 
manifesteras genom rättsliga förbud 
baserade på försök att jämställa kom-
munism med fascism och nazism. Det 
relateras på intet sätt till en objektiv 
historisk analys. 

I alla dess aspekter var kommunis-
terna bland de första att aktivt bekäm-
pa nazismen. Detta hände i Tyskland 
och i de östeuropeiska staterna, vilket 
förorsakade stora uppoffringar.

Tvärtom, används historiemanipu-
lationen för att anpassa den till den 
härskande klassens behoven och som 
är rädd för att stärka de politiska kraf-
ter som representerar ett alternativ till 
kapitalismen. Det är inte av en tillfäl-
lighet som det rådande påbudet att 

förbjuda kommunistiska kampanjer 
genomförs nu då det kapitalistiska sys-
temet befinner sig i djup kris och när 
kontinuerliga attacker äger rum mot 
folkens livs- som arbetsvillkor.

Förbudet mot kommunistiska sym-
boler i EU-länderna visar att regering-
arna och statsmaskineriet är ängsliga 
för en ny motattack från arbetarnas 
och folkets revolutionära rörelse ef-
tersom de vet hur stora och oförenliga 
motsättningarna är till kapitalismens 
dödläge. De vet att framtiden tillhör ett 
samhälle utan exploatering av männis-
kan, nämligen socialismen - kommu-
nismen.

Antikommunismen går hand i hand 
med attackerna mot de arbetande män-
niskorna som förväntas att ”betala” 
för konsekvenserna av den kapitalistis-
ka krisen och som nu bevittnar avskaf-
fandet av sina arbets- och politiska rät-
tigheter, ser en ökning av arbetslöshet 
och hemlöshet, privatisering av statligt 
ägda företag liksom av utbildning, häl-
so-och sjukvård m.m.

Imperialisterna försöker att utradera 
socialismens prestationer ur det euro-
peiska folkets medvetande. Av den an-
ledningen förföljer de den kommunis-
tiska ideologin i EU-länderna, särskilt 
i de f.d. socialistiska länderna där de 
kommunistiska partierna förbjuds och 
historien skamlöst förvrängs och so-
cialismen förtalas med stora lögner och 
försök att sätta ekvivalens mellan kom-
munism och fascism.

Vi uttrycker vår solidaritet med alla 
kommunister i Europa, särskilt med de 
i de f.d. socialistiska länderna, repre-
sentanter för en rörelse som uppvisade 
sina framgångar när de slogs mot fas-
cismen på detta område och som nu 
pekar på den enda vägen ut ur krisen 
- den lösning som garanterar värdighet 
och framsteg åt alla arbetande männis-
kor - mot socialismen.

översättningar: Charlie Paulsson
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Chávez seger
– en nagel i ögat på imperialismen
Venezuelas president Hugo Chávez 
vann en övertygande seger den 7 ok-
tober och fick 7,9 miljoner röster, mot-
svarande 54,8 procent. Storfinansens 
kandidat Henrique Capriles fick se sig 
slagen med 1,5 miljoner röster och 
hamnade på 44,6 procent. Valdeltagan-
det var det högsta i landets historia, 81 
procent.

Under Chávez år har både fattig-
domen och arbetslösheten halverats, 
barnadödligheten har gått ned kraftigt, 
och den så kallade deltagande demo-
kratin har gett tidigare marginaliserade 
grupper inflytande.

– Venezuela kommer aldrig att åter-
vända till nyliberalism, deklarerade 
Hugo Chávez från presidentpalatsets 
balkong, inför tusentals jublande ”cha-
vistas” i röda skjortor.

Sedan han kom till makten 1999 har 
Chávez blivit en förkämpe för antiim-
perialism, solidaritet och varje lands 
rätt att själv bestämma sin väg. Alla 
de imperialistiska rövarkrigen har för 

Chávez varit en bitter fiende. Han har 
knutit vänskapsband med ledare i län-
der som har utsatts för imperialistiska 
hotelser och övergrepp. Han är en stor 
beundrare av Kubas förre ledare Fidel 
Castro.

På hemmaplan har han använt olje-
pengar till att bekämpa fattigdom. Det 
har tillsammans med hans enkla bak-
grund och vältalighet gjort honom po-
pulär i breda folklager.

Trots att Capriles lovade att hålla 
fast vid de sociala satsningarna för de 
fattigaste som genomförts under Chá-
vez tid, så var där inte många som 
trodde på honom. Visa av den nylibe-
rala politiken på andra håll i världen så 
har förmodligen venezuelanerna gjort 
en alldeles riktig bedömning när de 
röstade för en fortsättning av den ve-
nezuelanska revolutionen. Detta är till 
glädje också för resten av världen och 
i synnerhet Latinamerika där Venezu-
ela blivit ett föredöme i hur man bry-
ter imperialismens makt över sitt eget 

land, och att det går att föra en politik 
som inte har till syfte att göra det lilla 
fåtalet rikare, medan massorna lever i 
svält och misär.

red.

Kommunistpartiet i Venezuela stödjer Chávez.

Foto: Wikimedia Commons.
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Genombrott i regionvalet
för Belgiens arbetarparti 
I de belgiska kommunal- och provinsva-
len den 14 oktober gjorde arbetarpar-
tiet en stark insats och bekräftade sig 
själv som en framväxande vänsterkraft 
i landet. Det belgiska arbetarpartiet 
PTB+ fick sammanlagt 31 ledamöter 
i landets kommunfullmäktige, 17 le-
damöter i distriktsfullmäkrige i Ant-
werpens stadsdelar och 4 ledamöter i 
provinsfullmäktige. Totalt 52 regionala 
mandat i 12 kommuner, 7 stadsdelar 
och 2 provinser. Tidigare uppgick det 
totala antalet av regionala mandat till 
15 i enbart 8 kommuner.

Partiets målsättning var att behålla 
de 15 befintliga mandaten och för för-
sta gången erhålla ett mandat i tre bel-
giska storstäder, Antwerpen, Liège och 
Bryssel. Men baserat på en dynamisk 
gräsrotskampanj med fokus på sociala 
frågor som till exempel bostäder, sjuk-
vård, renhållning, kommunikation, ut-
bildning, arbete och skatter, gav väljar-
na det belgiska arbetarepartiet mycket 
mer än vad de hade hoppats på. Parti-
ets ordförande Peter Mertens kommer 
att bli ackompanjerad av ytterligare tre 
ledamöter från partiet i Antwerpens 
kommunfullmäktige, sammanlagt 8 %. 
Man kommer också att få 17 mandat 
i de olika distriktsfullmäktige i Ant-
werpen. I Liège fick partiet 2 mandat i 
kommunfullmäktige. I industrikommu-
nerna Seraing och Herstal som omger 
Liège fick man 5 respektive 4 mandat 
vilket betyder att man blir näst störs-

ta parti. I Seraing blev en kamrat från 
det kommunistiska partiet i Vallonien-
Bryssel invald. I Bryssel har man inte 
bara lyckats få sitt första mandat nå-
gonsin utan man har också fått ytterli-
gare ett i Schaerbeeks kommun.

Partiet lyckades också med att be-
hålla sitt mandat i den vallonska sta-
den La Louviére och sina 6 ledamöter. I 
Genk tredubblade partiet antalet man-
dat från 1 till 3. Man fick också otippat 
sitt första mandat någonsin i Charle-
roi, Mons och Fiémalle. I Sankt Nico-
las, Liège och i Sankt- Gilles, Bryssel 
fick man mer än 3 procent av rösterna 
medan man i flera andra städer såsom 
Gent, Mechelen, Leuven och Namur 
fick nära 3 procent.

I Liège sa partiets talesman Raoul 
Hedebouw:

– Vi har känt behovet bland befolk-
ningen av ett genuint vänsterparti både 
vad gäller ord och handlingar. Och på 
segerfirandet i Antwerpen sade Mer-
tens:

– Äntligen kommer det att vara ett 
parti i Antwerpen som representerar 
en social opposition, en stark sådan, 
som kommer att möta den framtida 
borgmästaren Bart De Wever som fått 
ett stort genomslag i Antwerpen och i 
andra städer med sitt högerorienterade, 
flamländska nationalistparti NVA.

– Vi måste omvandla vår valseger 
till en stark organisation som kan sätta 
press från botten och uppåt.

– Vår utmaning är nu att skapa ett 
vänsteralternativ och föra en militant 
opposition.

Bart De Wever vill använda sitt par-
tis framgång för att gå vidare med sin 
plan att dela upp Belgien efter det fe-
derala, regionala och europeiska valet 
2014. Den nuvarande federala reger-
ingen, ledd av socialdemokraten Elio 
Di Rupo, kommer att driva och inten-
sifiera sin politik med hårda sparsam-
hetsåtgärder. För att motarbeta dessa 
båda faror så bestämt som möjligt 
kommer en stark, social opposition 
från vänster vara nödvändig, från det 
lokala till det nationella planet. Det 
belgiska arbetarpartiets målsättning är 
att ha ett nära samarbete med fackför-
bund och andra sociala rörelser för att 
ge sig i kast med denna utmaning och 
vara lojal till sin slogan ” För folket 
och emot profit.”

översättning från Solidnet 
av Charlie Paulsson

Där vinden blåser
I Almedalen deklarerade Jonas Sjöstedt 
från talarstolen:

– Vi är för att man ska kunna välja 
vilken vårdcentral man vill gå till och 
att man ska få välja vilket äldreboende 
som kan passa bäst när mamma blir 
gammal och skröplig.

Han borde ställt sig frågan hur sann 
bilden av dagens valfrihet är. Finns den 
när de stora koncernerna vinner upp-
handlingar för att de har standardise-
rade processer och kan jobba med mar-
ginalerna? Blir det mer valfrihet när de 
stora firmorna köper upp de små koo-
perativen?

Eller har han kommit till nya insikter 
när han i partiledardebatten i Agenda 
påstod:

– Riskkapitalbolagen tar inga risker, 
de skär guld med täljknivar. 

Och ställde den retoriska frågan:
– Är ni för att riskkapitalbolag kan 

profitera på vinster i vården eller är du 
för otrygga jobb och mindre beman-
ning?

En fråga som han borde ställt sig 
själv i Almedalen. Antingen är man för 
privatiseringar eller emot, men Jonas 
Sjöstedt har lyckats med konststycket 
att vara både och. Eller har han tagit 

intryck av den opinionsundersökning 
som säger att 98 procent av socialde-
mokratiska väljare och 63 procent av 
borgerliga väljare är motståndare till 
överföring av skattemedel till privata 
profitörer.

Det säkraste sättet att förvalta skat-
temedlen rätt är att förbjuda privati-
seringar. Vill de ha privata alternativ 
skall de också finansieras privat.

Det kan inte finnas ett kapitalistiskt 
företag utan vinst, då är det på väg mot 
konkurs.

Jan Jönsson
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Massakern i Marikana
En vild strejk utbröt den 10 augusti vid Lon-
mingruvan i Marikana, Sydafrika, när 3000 
gruvarbetare lade ner arbetet när deras krav 
på löneökningar inte hörsammades. Samma 
dag som strejken inleddes dödades fyra i stri-
der mellan de två konkurrerande fackfören-
ingarna National Union of Mine¬workers 
(NUM) och Association of Mineworkers and 
Construction Union (AMCU) och tre dagar 
senare dödades nio människor i samman-
drabbningar mellan polis och strejkande.  

Den 16 augusti öppnade kravallpolis eld 
mot de strejkande när de hade samlats för 
att hålla ett möte vilket resulterade i 34 dö-
dade och minst 78 skadade. Denna massaker 
som är den värsta sedan apartheidregimens 
upplösning har jämförts med händelserna i 
Sharpville 1960. Då sköts 69 personer ihjäl 
när 1000-tals människor samlades utanför en 
polisstation för att genomföra en civil olyd-
nadsaktion i protest mot de drakoniska pass-
lagar som var till för att trakassera politiska 
motståndare till den rasistiska apartheidregi-
men. 

Till en början försvarade sig polisen med 
att säga att de blivit attackerade av beväp-
nade arbetare men de preliminära undersök-
ningar som genomfördes visar att de strejkan-
des berättelse överensstämmer med bevisen. 
Polis gick till attack efter att de stängt in 
mötesdeltagarna med kravallstaket, sköt ner 
dem samt slog ihjäl dem med batong som för-
sökte fly området. 

Massakern har lyft upp en del besvärliga 
frågor för ANC men också för den fackliga 
rörelsen. I det sydafrikanska parlamentet dis-
kuteras det livligt vem som bär ansvar för att 
polisen använde sig av skarp ammunition och 
varför, men också den smygande militarise-
ringen av polisen som är i strid med författ-
ningen., Enligt en lag som antogs för att und-
vika att ge allt för stor makt åt polisen som 

den hade under apartheidregimen. Men det 
som gett inrikesministern och ANC störst hu-
vudbry är varför kravallpolis överhuvudtaget 
befann sig i området. De strejkande höll sitt 
möte på offentlig mark och inte på gruvföre-
taget Anglo Platinums mark vilket innebär att 
polisen inte enbart försökte krossa den vilda 
strejken utan också berövade människorna 
rätten till mötesfrihet.  Att det finns starka 
kopplingar mellan ANC och gruvbolaget är 
omvittnat, bl.a. så sitter ANCs förre kron-
prins och en av NUM:s grundare, Cyril Ra-
maphosa, i bolagets styrelse och det många 
frågar sig är om ANC skickat dit polis för 
att hjälpa gruvbolaget och göra Ramaphosa 
en tjänst samtidigt som man slår ett slag mot 
den konkurrerande fackföreningen AMCU. 

Strejken har nu i skrivande stund pågått i 
flera veckor och omfattar 100 000 – tals ar-
betare vilket har lett till att man stängt ner 
ca 40 procent av gruvnäringen. Transportsek-
torn har tagit tillfället i akt och utlyst strejk 
för högre löner. Arbetsgivarna har svarat med 
att avskeda tusentals arbetare och i flera re-
gioner har polis mer eller mindre dragit in de-
monstrationsrätten. Kritiken mot ANC växer 
sig starkare för varje dag och partiet ankla-
gas för att gå storbolagens ärenden. Särskilt 
skarp har kritiken varit mot president Jacob 
Zuma som anklagas för att använda statsap-
paraten för att förfölja de som tar parti för de 
strejkande som t.ex. Julius Malema, en ute-
sluten medlem från ANC:s ungdomsförbund 
som nu anklagas för penningtvätt.  

Oavsett NUM:s konflikt med AMCU så 
finns det en fråga som hamnat i skymundan 
och det är arbetarklassens livssituation i Syd-
afrika något som Jay Naidoo, tidigare ord-
förande för COSATU, sydafrikanska LO, är 
tydlig med att poängtera i en artikel i Daily 
Maverick.  Han skriver självkritiskt att han 
som en del i den fackliga rörelsen har miss-

lyckats med att skapa bättre villkor för de ar-
betande och att skydda dem från ”rovgiriga 
kapitalister” som de ”känslokalla ägarna” av 
Lonmingruvan som sitter ”i luxuösa styrel-
serum i England”.  De krävde att arbetarna 
direkt skulle återvända till arbetet kort efter 
massakern för att hindra ett produktions-
stopp och därmed minskad profit. 

Sydafrika räknas av Världsbanken som 
den 28:e största ekonomin i världen men 
samtidigt är 50 procent av de unga arbetslös 
och 23 procent av befolkningen lever i slum-
områden. Av ca 50 miljoner invånare lever 15 
miljoner på socialbidrag och arbetslösa lever 
på mindre än10 kronor om dagen. Av de som 
har ett arbete tjänar 60 procent mindre än 2 
500 rand i månaden, ca 2 000 kronor, en lön 
som ska räcka till att i genomsnitt försörja 8 
personer. I Marikana anställs arbetskraften 
genom underentreprenörer och utländsk ar-
betskraft används för att pressa lönerna och 
samtidigt som cheferna klagar på höga löne-
kostnader så tjänar de 250 gånger vad en ar-
betare tjänar.

Situationen i Sydafrika kan i bästa fall be-
skrivas som ett helvete för majoriteten av det 
arbetande och ljusår från svenska förhållan-
den, men retoriken och cynismen från det pri-
vata näringslivet känns igen. Arbetarklassen 
ses som livegna som ska vara tacksamma för 
att de har ett arbete att gå till och nåde dem 
som vågar göra uppror mot kapitalets rätt att 
parasitera på folket. Vi får inte vara så naiva 
att tro att något sådant inte kan inträffa i Sve-
rige, att Ådalen är något från det förflutna. 
Tvärtom så kan vi se att kapitalets strypgrepp 
har hårdnat med lagar och förordningar som 
riktar sig mot arbetarrörelsen och det ända 
som kan garantera mänskliga rättigheter är 
en stark arbetarrörelse med socialismen som 
mål.

victor diaz de filippi

Pragvåren
I Tjeckien avhölls val till regioner och senaten 
den 12-13 oktober. Resultatet slog de borger-
liga medierna och partierna i Tjeckien med 
häpnad och de svenska borgarmedierna blev 
tydligen så perplexa att de inte hämtat sig än, 
för något valresultat för Tjeckien har inte gått 
att uppbringa. Tjeckiens Kommunistiska Par-
ti (KSCM) fick 20,4 procent i regionvalet och 
egen majoritet i 2 av 13 regioner. Socialdemo-
kraterna förlorade ungefär lika många röster 
som de två styrande borgerliga partierna, men 
uppnår med stöd av KSCM majoritet i 9 re-
gioner. De två styrande borgerliga partierna 
fick majoritet i vardera en. 

I valet till senaten har socialdemokraterna 
och KSCM chans att få tre femtedels majori-
tet. Senaten består av 81 personer och väljs i 
två omgångar där de två som fått mest röster 
går vidare till den andra omgången. Social-

demokraterna har 23 kandidater, KSCM 12 
och de borgerliga 10 som i olika valkretsar 
går vidare till andra omgången. I valet för två 
år sedan gick ingen av KSCM:s kandidater 
vidare. Och för första gången sedan kontra-
revolutionen vann en kommunist i Prags val-
krets. Senatorerna väljs på sex år, en tredjedel 
vartannat år.

Den tjeckiska borgerligheten har under 
lång tid fört våldsamma antikommunistiska 
kampanjer, bland annat har man försökt 
att förbjuda både kommunisterna och dess 
ungdomsförbund.  Och deras kommentarer 
till valresultatet är både avslöjande och bi-
sarra. De kan i korthet sammanfattas med 
att KSCM gjorde ett bra val därför att de inte 
har varit inblandade i korruptionsskandaler 
och vidlyftiga affärer. Enligt en del kommen-
tarer röstade tjeckerna inte rött utan orsaken 

var att ODS (det största borgerliga partiet) 
och socialdemokraterna saknar starka per-
sonligheter som skulle kunna locka väljare. 

Det liknar närmast ekot från en svunnen 
tid när borgligheten ropade på den starke 
mannen. Och deras tillit till socialdemokra-
terna är inte stor enligt en avslutande kom-
mentar.

”Det är tyvärr mycket troligt att KSCM 
med Sobotka vid rodret åter kommer att sty-
ra i landet efter nästa allmänna val sedan hö-
gerpartierna, regeringen Civics ODS och TOP 
09, är på gränsen till självförstörelse.” 

Sobotka är ledare för socialdemokraterna 
som kan tänka sig en regering tillsammans 
med kommunisterna, och Civic är den nuva-
rande regeringschefen..

red.
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Kapitalets intressen är inte våra
Som socialister/kommunister med de 
tankegångar som företräder och för-
enar det arbetande folkets intresse vill 
vi genomföra det socialistiska samhäl-
let. Eftersom kapitalets intressen aldrig 
kommer att kunna förenas med fol-
kets och de arbetandes intresse, måste 
också det kapitalistiska samhällssyste-
met med sitt klassamhälle stjälpas över 
ända emedan genomförandet av socia-
lism inte kan realiseras inom nuvarande 
system.

Dessa tankebanor må av många som 
enbart frotterar sig med att ”vara” el-
ler kalla sig” socialister inte framstå 
som alltför lockande eller angelägna. 
De småborgare med dito värderingar 
som har kidnappat arbetarrörelsen ta-
lar från sin position aldrig om kampen, 
genomförandet och vägen fram till so-
cialismen. Snarare förmedlar de den 
bild som kapitalet tillhandahåller; den 
om att arbetarklassen ständigt måste 
anpassa sig till kapitalet i kris, lägre 
omsättning och annat. I detta behöver 
monopolföretagen aldrig visa upp sin 
bokföring. I stället hänvisar de till sjun-
kande aktiekurser och dåliga framtids-
prognoser som inte anger så mycket 
mer än spekulation.

Kapitalets företrädare har bakom de 
demokratiska fasaderna lyckats i sitt 
uppsåt att försvaga klasskampen i Sve-
rige, omedvetandegöra frågor och his-
torik kring produktionsförhållanden, 
kunskap om exploatering av arbete 
m.m. 

En naturlig, progressiv samhällsut-
veckling hindras således av arbetaror-
ganisationernas reaktionära ledning 

och det är ingen tillfällighet att den 
har initiativet inom de parlamentariska 
”arbetar- och vänsterpartierna” med 
tillhörande företrädare i den fackliga 
rörelsen. 

Därför måste nödvändigheten, för-
delen och anledningarna för klassam-
hällets avlägsnande framstå och spri-
das på ett tydligt och vägledande sätt. 
Socialismens demokratiska lösningar 
förverkligas inte med mer än att klass-
samhället avlägsnas. Arbetarklassen 
måste få kunskap om revolutionär 
åskådning, demokratibegreppet, ex-
ploatering, fascism, opportunism, re-
formism och sekterism m.m. Härför 
tjänar främst Marx, Engels och Lenins 
tankar och idéer.

Den omvälvande förändring som en 
revolution innebär, måste vara folkets 
och arbetarnas eget verk. Därför stöder 
och solidariserar vi socialister/kom-
munister oss med varje folks rätt att 
göra upp med sina egna förtryckare, 
men utan inblandning från främmande 
makt genom direkt intervention eller 
dess stöd till någondera part i målet el-
ler till grupp i samhällets periferi med 
hjälp av ekonomiska, militära eller an-
dra medel. Här stöder vi oss på folkrät-
ten och suveränitetsprincipen.

Varje imperialistisk aggression är 
ny och naturligtvis med något olika 
förtecken och tillvägagångssätt från 
land till land men anledningen till in-
terventioner och iscensättande av stats-
kupper har i stort sett samma motiv: 
olja- och råvarutillgångar, byggandet 
av pipelines över ockuperade länder 
och marionettstater för  billigare trans-

porter m.m. Imperialismens mönster är 
att skapa motsättningar mellan män-
niskogrupper, så split mellan etniska 
och religiösa grupperingar, underblåsa 
dem för att därefter undvika politiska 
lösningar och medling. Påstådda inne-
hav av kärnvapen, kemiska- eller an-
dra massförstörelsevapen är frekvent 
använt, liksom att ge andra länders 
ledare och regeringar diktatur- och 
skurkstat-stämpel. Användande av 
icke-statliga organisationer för att på-
tala brist på humanitära och mänskliga 
rättigheter är en annan metod. Härvid 
upphöjs någon liten grupp till att före-
träda hela folket- mot regimen; Kapi-
talets mediamaskin upprepar sedan allt 
detta så frekvent att det snart blir en 
”sanning”. Härvid har imperialismen 
skapat opinionsstöd och sin ”legitima 
rätt” till angrepp genom ”föregripande 
åtgärder” eller införande av ”demokra-
ti och humanitet”. 

Dessa är i stort förklaringarna till de 
större interventioner som ägt rum mot 
f.d. Jugoslavien, Afghanistan, Irak, 
och Libyen. Dessa, liksom uttalade 
och outtalade hot mot Syrien och Iran, 
Folkrepubliken Korea, Kuba, Venezu-
ela och Bolivia m.fl. bryter tydligt mot 
internationella konventioner och lagar. 

Kapitalets intressen är inte våra. Ej 
heller de reaktionära, extrem-religiösas 
och konservativas krafter som gör ge-
mensam sak med kapitalet och samver-
kar för att säkra och bevara klassam-
hället.

Kjell bygdén

Vakna, Norrland!
Från söder till norr härjar högerpoliti-
ken och näringslivets herrar. 

– Sandvik Stål i södra Norrland, ar-
betarnas och ingenjörernas stolthet där 
de legerade rostfria och syrefasta stålen 
kommit till, ska nu förändras, huvud-
kontoret ska flyttas till Stockholm. Vad 
blir nästa flytt? Sextusen anställda är 
oroliga.

Kapitalet tar bort stoltheten för 
skickligt yrkesfolk, folk är förbannade, 
ånghammaren som startade Sandvi-
kens industriepok tatuerar arbetarna in 
på sina ryggar.

- I Norrbotten trodde vi att allt gick 
som på räls men vi ser nu hur den 
borgerliga statens domstolar stoppar 
malmbrytningen i Svappavaara.

- Borgarnas budget ger pensionä-

rerna cirka 50 kr per månad men ma-
ten på äldreboende kostar 300 kr mer. 
PRO-ordföranden i Piteå, Knut Holm-
qvist, säger i Piteå Tidning den 21 sep-
tember att skattesänkningen är ett hån.

– Norrbottniabanan vill inte ens 
nämnas i borgarnas budget.

Alliansen satsar istället på skatte-
sänkningar för näringslivet. De vill inte 
ens erkänna att kustjärnvägen Umeå- 
Luleå är nödvändig för industrin, turis-
men och folket i norr.

– Skatter och miljardvinster från gru-
vor, vattenkraft, industri och skogar i 
Norrland hamnar i statskassan, mycket 
lite får Norrland tillbaka. Är inte detta 
den stora stölden?

– Vi måste sätta stopp på avregle-
ring- privatisering till kapitalets för-

mån.
Ta allt tillbaka, förbjud bemannings-

företagen, skogs- och stålindustri till 
staten, statens miljardvinster för åter-
investering i norrländsk industri, ATP-
systemet måste återtas så att pensio-
närer får värdesäkrad pension och till 
sist: välfärden i samhällets regi.

Det var inte så länge sedan Sverige 
hade det så och det fungerade väl utan 
privata profiter.

Det är kraftfulla uppgifter arbetarrö-
relsens partier står inför, det finns inte 
behov av två borgerliga block i svensk 
politik. Klasskampens tid fortsätter. 

Arnold Stenman 
ordförande SKP Piteå
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kampfonden 

OPInIOn

Klasskampen 
utvecklade romankonsten
Den svenska romankonstens fader, Ja-
kob Mörk, och den thailändska ´Fiskfa-
briken´

- samma villkor = censur
I båda exemplen beklämmer den 

kungliga statens censur den realistiska 
romanens uttrycksmöjligheter.

Den värsta massakern på vårt folk 
drabbade år 1743. Flera hundra döda-
des i Stockholm genom attacker eller 
svält i Arsenalen där också slottet Ma-
kalös stod (nedan Operan). Efter att ha 
träffat kungen och läst riksdagens (se-
kreta utskottets) hemliga protokoll av 
krigsförklaringen mot Ryssland hade 
dalmasarna i tusenden på torget vid 
Norrbro fått löfte om fri lejd men at-
tackerades och drevs in i Arsenalen. Jak-
ten på dem och rensningen av Mälaren 
beskrevs av Jakob Mörk liknelsevis i 
följetong på grund av censuren. Ur den 
mytiska forntiden togs figurer fram ef-
tersom dagens mördare ej fick omnäm-
nas.

Söder om Thailand i Singapore sitter 
en landsflyktig medlem av kungahuset 
i Bangkok och beskriver motsättning-
arna i kung Bommibolls och drottning 
Sirikits hov. Hovet kallas Fiskfabriken. 
Bommiboll mitt i sitt 80-tal är nästan 
ute ur räkningen. Sirikit hade tagit över 
men snubblade en gång. Balansen blev 
svepskälet för svårare sjukdom. Den 
priviligerade klassen måste hålla kunga-
paret kvar på tronen, annars kan privi-
legiesamhället falla. Alla turer i hovet 
beskrivs i ´Fiskfabriken`  och thailän-
darna kan tolka läget. 

´Fiskfabrikens´ författare, en prins, 
har nog sitt apanage. Kyrkoherde 
J.Mörk hade sina socknars stöd, men 
ansökte om rikare församling.

Den unge Strindberg förföll ej till 
liknelsevis allegorisk beskrivning. Han 
ville avskala det materiella så bara den 
naturalistiska själen återstod. 

lennart Söderberg

Herr Böhms fotoateljé

Torkel Ivarsson

Bokebackens förlag

Borås

Det är i mitten på 1800-talet och klass-
striderna i Frankrike sprider rysningar 
bland herrarna långt bortanför Frankri-
kes gränser och inspiration till protester 
hos underklassen och en växande euro-
peisk arbetarklass. Det är i detta tide-
varv Torkel Ivarsson, pensionerad jour-
nalist på Borås Tidning, valt att förlägga 
handlingen i sin lilla bok Herr Böhms 
fotoateljé. Boken utspelar sig i Borås, 
och inleds med att lykttändare Johan 
Hansson finner stans rikaste och högst 
osympatiske affärsman liggande mör-
dad i rännstenen. Efter denna ödesmät-
tade inledning följer en historisk skild-
ring över hur livet kunnat te sig för olika 
sorters invånare i en svensk västgötsk 
stad under förrförra århundradet. Vi får 
följa en upprorisk skinngarverska och 
skomakarsonen hon sällskapar med, 
vad de har för sig i sänghalmen och i fo-
toateljén,- tillhörande en tysk daguerre-
otypifotograf som från sitt hemland har 
med sig nya läror och ett manifest med 
potential att röra om i grytan i det svens-
ka fosterlandet. Vi får följa hur stadens 
etablissemang i logen ’Sanning & ära’ 
konspirerar, och hur tidningsredaktören 

och prästen mässar falskt för att bevara 
den samhälleliga ordningen, samtidigt 
som stadens polisbetjänt är på jakt efter 
affärsmannens riktige mördare.   

Historien skildras med fågelperspek-
tiv. Det kanske inte är det bästa rent sti-
listiskt. Men trots att jag i vanliga fall 
brukar störa mig på ’allvetande förfat-
tare’ funkar det – kanske för att Ivars-
sons berättarstil är reporterns. Han vill 
berätta en historia och gör det utan kru-
siduller. Även om det kan vara platt och 
texten ibland kännas som en körsträcka 
mellan punkt a och b i handlingen.

Stundtals känns det som om Ivars-
son försöker klämma in lite för många 
personer i den ganska tunna boken - 
en text som dessutom redan är väldigt 
koncentrerad, och jag kommer på mig 
själv med att fråga - Vem var det? – el-
ler – Vad hände nu? – under läsningen 
och vara tvungen att bläddra tillbaka 
några sidor för att plocka upp den tap-
pade tråden, men det är randanmärk-
ningar. Däremot kan jag inte hjälpa att 
det tunna omfånget (82 sidor) känns lite 
fattigt. När jag nått sista sidan vill jag 
ha mer.

Boken har formen av ett historiskt re-
portage, och Ivarsson måst ha tillbring-
at en lång stund i stadsarkiv och hem-
bygdsbibliotek för att få ihop stoff, även 
om den springande punkten – kommu-
nistiskt underjordiskt arbete i ett som-

rigt Borås år 1848 - bara är hittepå, 
fastän Ivarsson nog önskat det vara 
sant. Persongalleriet är rikt, och ka-
raktärerna levande. Det märks att 
Ivarsson är inläst på sin hembygds-
historia och det är med säkra drag 
han målar människorna vars affärer 
och mellanhavanden ger en perso-
nifierad bild av det spirande klass-
samhällets konflikter i brytningstiden 
mellan jordbruks- och begynnande 
industrisamhälle. 

  
   Sigge Andersson
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Att tilldela den Europeiska Unionen årets fredspris visar att den Norska Nobelkommit-
tén än en gång har överträffat sig själv i politisk inskränkthet och öppet klassförakt.

Att EU befinner sig i öppet krig mot unionens invånare är inget som bekymrar de 
som utser fredspristagare. Att ge priset till en organisation som envetet varje dag, varje 
vecka, månad och år arbetar för att förslava dess invånare är inte bara skamligt, det är 
vidrigt och fyllt av hat. EU har skapat ett Europas trasproletariat som för att överleva 
reser runt i unionens länder för att söka mat för dagen. Till Sverige söker sig en del 
av detta trasproletariat för att finna mat för dagen som bärplockare, man tvingas bo 
i eländiga och skamliga tältläger i skogarna med hela familjer för att finna bär som 
säljs till ockrare. Andra ser vi på svenska hotell, byggarbetsplatser, som städare och på 
barer och restauranger där de tvingas sälja sin arbetskraft till svältlöner. Man har från-
tagit stora delar av Europas arbetarklass rätten att fackligt organisera sig för att hävda 
rimliga villkor på arbetsmarknaden. Man har skapat en marknad där unionens flickor 
förvandlats till sexleksaker som säljs på en kriminell och avskyvärd marknad. Man 
accepterar de regeringar i unionen som ägnar sig åt organiserad förföljelse av romer. 
Man accepterar att asylsökande avvisas till en säker död i icke sjödugliga farkoster 
på Medelhavet. Man avsätter folkvalda regeringar och ersätter dessa med av unionen 
godkända experter. EU deltar i utplundringen av Afrikas folk. EU har träffat förmån-
liga handelsavtal med ockupationsmakten Israel.

Vi skäms å vårt broderfolks vägnar när det tvingas att vara värdland för en sådan 
organisation som den Norska Nobelkommittén. 

Sveriges Kommunistiska Parti

Norska Nobelkommittén 
visar sitt klassförakt

RiktpunKt
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