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Innehåll

Pajala kommun, Tornedalens pärla, har sedan decennier varit hårt utsatt för arbetslöshet och utflyttning. 2012 nådde kom-
munen bottenrekordet när det gäller antalet boende med sina 6 300 invånare.

Att glädjen blev öronbedövande när man fann stora malmfyndigheter i kommunen som var brytvärda är lätt att förstå. 
Vad som däremot är omöjligt att förstå är den svenska statens mineralpolitik som i en jämförelse med världens alla andra 
exportörer av malm är unikt marknadsliberal.

I Sverige går det till så att staten ansvarar för att leta reda på var eventuella malmfyndigheter finns. När man funnit en 
malmkropp värd att bryta försvinner allt förstånd, eftersom man då gratis erbjuder vilket bolag som helst att ta upp mal-
men och sälja den. Den ersättning som gruvbolaget sedan ersätter staten och markägare med är två promille av mineral-
värdet. Den här högerextrema politiken betyder i klartext att man inbjuder vilket bolag som helst att ta upp malmen för 
att sälja den. Här finns inte plats för seriositet eller annat. Detta faktum gör att allsköns lyckosökare och riskkapitalbolag 
flockas kring dessa malmfyndigheter för att göra ett snabbt klipp. Staten och kommunerna får ordna med logistik, bostäder 
och allt annat utan att det kostar gruvbolaget en krona. Ovanpå arbetslöshet och avfolkning drabbas de hårt plågade paja-
laborna nu också av värsta sortens bolagsskojare. Northland Resources är det utländska riskkapitalbolag som lade beslag 
på malmen i Pajala.

Snabbt blev Northland Resources kommunens största arbetsköpare med ca 200 anställda. Då malmbrytning är en myck-
et kostsam verksamhet även vid dagbrott förklarade bolaget i oktober 2012 att tillgång på kapital för långsiktig verksamhet 
inte var något problem; nu i februari 2013 meddelar företaget genom ett informationsläckage att företaget är bankrutt, det 
fattas 2,5 miljarder kronor.

Vad som skett i Pajala visar att SKP:s krav på att naturtillgångarna skall ägas gemensamt är en förutsättning för långsiktig 
och miljövänlig verksamhet. Vinster företagen generar skall givetvis komma kommunerna till del där de har sin verksamhet.

Att staten överhuvud taget kunde komma på den fullständigt befängda tanken att till Pajala inbjuda Northland Resour-
ces är totalt obegripligt, inte minst med tanke på att man i sina närmaste grannkommuner, Gällivare och Kiruna, har ett av 
världens mest framgångsrika gruvbolag, aktivt sedan minst 100 år tillbaka i tiden, LKAB. 

Pajalas befolkning behöver en lugn och planerad industriutveckling, inga riskkapitalister – Kasta ut månglarna. 

Sveriges Kommunistiska Parti

Kasta ut månglarna från Pajala 
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ledare

Kampen mellan kapital och arbete tydliggörs allt mer, ar-
betsköparna är på offensiv med stöd av stora delar av det 
politiska etablissemanget. Men också en sviktande fackför-
eningsledning på olika nivåer bidrar till arbetsköparnas of-
fensiv. Eftergifter i den fackliga och politiska kampen kan 
aldrig bidra till att flytta fram det arbetande folkets positio-
ner, det ger de senaste årtiondens utveckling klara signaler 
om. 

Arenagruppen konstaterade i sin utredning från 2011 att 
”Facken befinner sig i ett besvärligt läge”, där man bland 
annat omtalade att allmänhetens förtroende för de fackliga 
organisationerna har sjunkit. Bland 21 samhällsinstitutio-
ner är det bara EU-parlamentet som har lägre förtroende än 
facken. Undersökningar visar att de fackliga medlemmarnas 
förtroende för sin fackförening har minskat. Andelen som 
anser att löntagarnas livsvillkor beror på fackens ställning 
i samhället har minskat markant. Endast drygt tio procent 
av allmänheten gör bedömningen att fackens betydelse för 
löntagarna och fackens ställning som samhällspolitisk ak-
tör kommer att stärkas under de kommande 10-15  åren.  
Fem gånger så många anser att fackens betydelse kommer 
att minska. Dessa förändrade värderingar har påverkat 
den fackliga organisationsgraden. Den har minskat med 14 
procentenheter sedan mitten på 1990-talet och ligger i dag 
på runt 70 procent. Minskningen gäller både arbetare och 
tjänstemän. Färre än hälften av de unga är med i facket. I 
förlängningen av detta ligger betydande svårighe-
ter att fullgöra det kärnfackliga uppdraget – att 
förbättra kollektivavtalens täckningsgrad och att 
utveckla det materiella innehållet i avtalen.

Att det finns ett misstroende mot EU:s institu-
tioner är sunt och berättigat, de är ett verktyg för 
finanskapitalet och är skapade och agerar enbart 
utifrån dess intressen. Intressen som är överord-
nade alla andras intressen, till exempel de arbe-
tandes intressen av social trygghet, arbete och bra 
arbetsvillkor. Ett förhållande som tydliggörs av 
FN:s arbetsmarknadsorgan ILO som konstaterar 
att den svenska lagstiftning som kom på plats ef-
ter EU-domstolens Lavaldom strider mot interna-
tionella konventioner om facklig förenings- och 
förhandlingsrätt. Och att begränsningarna av 
svenska fackliga organisationers möjligheter att 
vidta stridsåtgärder för att få till stånd kollektiv-
avtal med utländska gästande företag strider mot 
ILO:s konvention 87. Det vill säga man försöker 
vrida vapnen ur händerna på arbetarklassen.

Värre är det minskade förtroendet för den fack-
liga organisationen eftersom det samtidigt är ett 
misstroende mot möjligheterna och styrkan i den 
kollektiva kamp som är en nödvändighet för ar-
betarklassen om den skall stärka sina positioner i 
kampen mot kapitalet och arbetsköparna.

Men den fackliga ledningen har också bidraget 
till förtroenderaset bland annat genom sin defen-
siva hållning under 1990-talet. Man undvek att 
ta strid mot avregleringen av finans- och kapital-
marknaden och kapitalets maktutökning genom 
denna. Också stödet från stora delar av den fack-
liga ledningen för EU-inträdet har bidragit till det 
minskade förtroendet till facket, liksom dess med-

verkan i bankstyrelser och i styrelsen för olika fonder som 
godkänt pensionsavtal långt utöver vad som kan anses rim-
ligt och uppfattas som rättvisa av de fackliga medlemmarna 
och de arbetande.

Men den fackliga ledningen har i den pågående avtalsrö-
relsen en gyllene chans att återställa förtroendet för fackför-
eningsrörelsen och den kollektiva kampens möjligheter. Den 
har stora möjligheter att dra erfarenheter av programmet 
”Lönesänkarna” som sändes i Dokument inifrån för några 
veckor sedan. Ett program som klart och tydligt visade på 
det växande gapet mellan produktivitetsökningar och löner, 
men också orsaken till att det har varit möjligt för kapitalet 
att roffa åt sig en allt större del av de reella värden som ska-
pas i produktionen. Resultatet har vi sett. De rika har ökat 
sina förmögenheter mångdubbelt medan de arbetande fått 
betala med skyhög arbetslöshet och enorma försämringar i 
socialförsäkringssystemen.

Ökade löner och höjd köpkraft är den bästa metoden 
inom det kapitalistiska systemet för att minska arbetslöshe-
ten. Inser de fackliga förhandlarna detta och tar strid för de 
krav man ställt kan det bidra till ett ökat förtroende, men 
blåser man bara i basunerna och sen viker ner sig för små-
pengar spär man bara på misstroendet. 

Vi behöver en stark och kampduglig fackförening i den 
hårdnande striden mellan kapital och arbete.

Kampen hårdnar
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InrIKeS

Välfärdsförsvar
Nätverket för Gemensam Välfärd höll rikskon-
ferens i Stockholm 2-3 februari. Nätverket bil-
dades 2005 av enskilda personer med stöd av 
olika fackförbund. Konferensen genomfördes 
i samarbete med LO i Stockholms län och ABF 
sände den via intern-TV.

Vid åsynen av den med mest medelålders pu-
blik fullsatta största sal på ABF-huset kunde 
man osökt få intrycket att här satt besvikna 
eller ilskna medborgare som växt upp i det 
som kallas för välfärdsstat som de nu ser 
gå under. De vill protestera, vill vara med-
borgare och inte kunder. På de olika semi-
narierna ges kloka analyser, exempelvis att 
skolbolagen är segregationens motor och att 
de offentliga pensionerna måste räddas. Men 
varken där eller under paneldebatterna visas 
från svensk sida på någon stridbar väg hur 
arbetarrörelsen kan återta initiativet. På se-
minariet Facket och välfärden ska LO:s vice 
ordförande Tobias Baudin försvara LO:s 
svek mot kongressbeslutet om non profit, 
ingen vinst i skattefinansierad välfärd. Un-
der ledning av Baudin kom ju som bekant 
en utredning fram till att detta är uteslutet 
och en konstruktion för vinstbegränsning 
presenterades som inte kommer att överleva 
verkligheten.

Baudin fick sig en lektion av den norske 
gästen Asbjörn Wahl som i Norge är ledare 
för organisationen For velferdsstaten i Nor-
ge. Wahls budskap var att fackförenings-
rörelsen måste bli mer politisk men mindre 
partipolitisk. Han exemplifierade detta med 
de årliga norska fackliga Trondheimskonfe-
renserna. I senaste nummer av vårt norska 
broderpartis tidning Friheten finns en utför-
lig värdering av den senaste av dessa konfe-
renser där NKP aktivt deltar. Dessa konfe-
renser var inget nytt begrepp för LO:s vice 
ordförande men uppenbarligen ett besvä-
rande.

Asbjörn Wahl gav i den inledande panel-
debatten sin analys av välfärdsstatens upp-
gång och fall (se även hans bok Velferds-
statens vekst – of fall?). Enligt honom är de 
tre orsakerna till välfärdsstaten Bismarcks 
teori om socialstaten, facklig-politisk kamp 
och 1900-talets systemkonkurrens. När sys-
temkonkurrensen upphör inträder krisen i 
dess ställe. Att döma efter publikens spända 
uppmärksamhet och stormande applåd så 
har de flesta aldrig hört talas om dessa sam-
manhang. Men hans analys är besläktad 
med den forskning som den tyska professorn 
Edeltraut Felfe presenterade för de nordiska 
sommarlägerdeltagarna i Gedser 2012. Att 
en viktig orsak till den klasskompromiss 
som kapitalet ingick på 1930-talet var att 
det fanns ett alternativ till kapitalismen och 
man därför ville förebygga revolutionära 
idéer. Med det socialistiska världssystemets 
nedmontering känner sig kapitalismen inte 

längre uppbunden. Den norske gästen fick 
professor Felfes föredrag i SKP:s utgåva: 
Kan kapitalismen reformeras och välfärds-
staten räddas? med sig hem. Även en annan 
nordisk gäst på konferensen, Anders Olesen, 
ordförande för byggfacken i Köpenhamn, 
var ett strå vassare än de svenska debattö-
rerna.

På ett annat seminarium på temat Tvångs-
lag om valfrihet diskuterades hur Lagen om 
valfrihet (LOV) fungerar i verkligheten. I 
moderatstyrda Stockholms hemtjänst finns 
mer än 150 utförare att välja mellan. Och 
även om Malmö och Göteborg sagt nej till 
LOV kan detta motstånd köras över med en 
tvångslag om LOV som är under utredning. 
Mycket givande var även seminariet Skolbo-
lagen - segregationens motor. Sten Svensson, 
Göteborg, f.d. chefredaktör för Lärarnas tid-
ning, har för Lärarförbundet utrett hur sko-
lans likvärdighet har påverkats av det fria 
skolvalet och skolans marknadsutsättning.

Vid sidan om LO-anknutna Gemensam 
Välfärd finns i Sverige även flera andra regio-
nala och lokala proteströrelser mot nedskär-
ningar och privatiseringar som till exempel 
Rädda Vården i Skåne, Doroteaockupanter-
na som tvingat fram en folkomröstning om 
bevarandet av en sjukstuga, Välfärdsmani-
festationen i Stockholm och Nätverket Väl-
färd utan vinst. I Stockholm ingår SKP i sist-
nämnda nätverk och arbetar självklart även 
med partiets egen kampanj För en välfärd i 
samhällets ägo.

GV-konferensen avslutades med worksho-
pen: Hur kan vi tillsammans stärka försvaret 
av välfärden? Bara ett 25-tal personer stan-
nade kvar och kom fram till tre tänkbara 
projekt: en riksomfattande namninsamling, 
att pröva lokala folkomröstningar och – 
framfört av Välfärd utan Vinst – utåtrikta-
de aktioner i samband med Internationella 
kvinnodagen och höstriksdagens öppnande 
i september. Här diskuterade även konfe-
rensgäster från Nyköping, Linköping och 
Malmö.

Gemensam Välfärd är mera känd för dis-
kussioner än aktioner och har med LO:s 
ställningstagande om en begränsning av 
vinstuttag i välfärden, som i praktiken är ett 
ja, helt uppenbart en black om foten. Nät-
verket Välfärd utan Vinst däremot har varit 
tydligt med att underkänna LO-kompromis-
sen och förklarade sin ståndpunkt i insända-
ren ”Inga kryphål för vinstuttag” i tidningen 
Arbetet, nr 4 2013. Ändå måste det bli möj-
ligt att lägga ihop krafterna. Det man kan 
räkna med är det djupa missnöjet som finns 
hos medlemmarna i flera fackförbund och 
socialdemokratiska organisationer. I början 
av mars kommer förberedelserna för krea-
tiva aktioner på olika platser i landet i sep-
tember 2013 i gång. Barbara Brädefors

Allt färre omfattas av 
kollektivavtal
I Medlingsinstitutets årsrapport 
fastslås att kollektivavtalens täck-
ningsgrad minskar och att fler ar-
betare än tjänstemän har kollektiv-
avtal. I privat sektor har 91 procent 
av arbetarna kollektivavtal. Endast 
77 procent av de tjänstemän som är 
anställda i privat sektor omfattas 
av ett kollektivavtal. Dessa upprätt-
hålls i sin tur av arbetsgivarna, skri-
ver Arbetet den 11 februari. 

Om denna utveckling avseende 
kollektivavtalens täckningsgrad 
kvarstår, kan dess legitimitet kom-
ma att ifrågasättas. Enligt Anders 
Kjellberg, professor i sociologi vid 
Lunds universitet avtog kollektiv-
avtalens täckningsgrad 2009 i pri-
vat sektor från 85 procent till 82 
procent 2011. Minskningen beror 
enligt honom på att arbetsgivarnas 
organisationsgrad avtagit i privat 
sektor. Om utvecklingen med kol-
lektivavtalens minskande täcknings-
grad består, tenderar kraven att öka 
avseende en ny arbetsmarknadslag-
stiftning. En ny arbetsmarknads-
lagstiftning i kombination med po-
litiska beslut kan leda till att även 
oorganiserade arbetsgivare omfat-
tas av kollektivavtal.

”S svek genom privati-
sering”
Socialdemokraterna i Sjöbo kom-
mun har svikit kommunens it-tekni-
ker. Det tycker flera av de anställda 
och ställde den 5 februari partiet till 
svars för privatiseringen, rapporte-
rar Skånska Dagbladet.

Oppositionsrådet Cecilia Olsson-
Carlsson (S) besökte tisdagen den 
5 februari it-enhetens kontor, med 
anledning av att hon hade fått arga 
mejl från flera anställda.

Veckan före beslutade kommun-
fullmäktige att kommunens it-drift 
ska läggas ut på ett företag, enligt 
Skånska Dagbladet.

– Jag tycker att det är lite märk-
ligt att man inte hade en gemensam 
linje från Socialdemokraterna, som 
i mitt tycke borde vara emot en pri-
vatisering, säger Tomas Stanislaw-
ski, en av teknikerna, till tidningen.

Två socialdemokrater - lika 
många röster som det krävts för att 
återremittera ärendet - röstade vid 
mötet i kommunfullmäktige emot 
återremittering. Cecilia Olsson-
Carlsson: ”I fullmäktige står alla 
var för sig, där är vi ju verkligen 
personligen förtroendevalda”.
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200 000 utan 
sociala försäkringar
200 000 människor eller fem procent av 
den arbetsföra befolkningen i Sverige tjä-
nar så lite år efter år att de inte blir kvalifi-
cerade för sjukpenninggrundande inkomst 
eller sociala försäkringar som till exempel 
sjuk- och föräldrapenning. Detta framgår 
av en kartläggning som Försäkringskassan 
har gjort, rapporterar Ekot. I denna kon-
staterar Försäkringskassan också att dessa 
människor lever under mycket knappa för-
hållanden.

– Det är en relativt stor grupp männis-
kor, som vi förväntar oss skulle försörja sig 
genom eget arbete på arbetsmarknaden, 
som under väldigt lång tid inte kvalificerar 
sig för våra inkomstbortfallsförsäkringar, 
säger Ulrik Lidwall, analytiker vid Försäk-
ringskassan, till Ekot den 7 februari.

Sjukpenninggrundande inkomst och 
vissa sociala försäkringar ges till personer 
som tjänar minst 10 700 kronor på ett år. 
En halv miljon arbetslösa personer i Sve-
rige har inte denna inkomst. 

Försäkringskassan uppger också till 
Ekot att de senaste femton åren har man 
inte haft koll på hur många personer som 
år efter år inte har kunnat kvalificera sig 
för sjukpenninggrundande inkomst och 
socialförsäkringar. Man tror heller inte att 
antalet människor som inte kan kvalificera 
sig har minskat i antal.

Lärarkåren: Nej till betyg i 
årskurs tre
Den 14 februari gjorde Moderaterna ett 
utspel om att man vill införa betyg från 
årskurs tre. Men de har lärarkåren emot 
sig, enligt en undersökning från Lärarnas 
Riksförbund.

Lärarnas Riksförbund genomförde i 
mitten av januari 2013 en undersökning 
bland lärare som tog upp frågan om be-
tygsättningen i grundskolan, skriver för-
bundet i ett pressmeddelande. 

– Årskurs sex är utifrån ett professions-
perspektiv en lämplig tidpunkt att börja 
sätta betyg. Det måste väga tyngre vad 
våra välutbildade lärare, vana vid betygs-
sättning, anser i denna fråga än vad poli-
tiker föreslår, säger förbundsordförande 
Metta Fjelkner.

Undersökningen visar, enligt förbundet, 
att en majoritet av lärarna vill att betyg 
ska ges för första gången från och med 
årskurserna 6 eller 7. ”Endast 8 procent 
vill se betyg från årskurs 3”.

Lärarstudenten Maria Marouki vid Lin-
köping universitet säger till Riktpunkt att 
betyg från årskurs 6 redan är tidigt.

– Jag kommer själv att jobba med elever 
i grundskolans tidigare årskurser. En ma-
joritet av dem jag pluggar med är av sam-
ma åsikt vad gäller betyg så pass tidigt.

Rapporterna från förra året om att Skan-
ska varslade byggnadsarbetare duggade 
tätt. Nu visar det sig att Skanska gick med 
högre vinst i slutet på förra året än året 
före. Något som fått fackförbundet Bygg-
nads att reagera.

I oktober förra året varslade Skanska 60 
byggnadsarbetare i Malmö och Lund. 
Och på Skanska nya hem sades över 100 
personer upp. Freddie Åkerblom, om-
budsman på Byggnads i Skåne, berättar 
att det var ungefär 47-48 personer som 
fick gå efter varslet i Skåne.

– För vissa gjordes en pensionsmöjlig-
het, för de som var 63–64 år, säger Fred-
die Åkerblom. Men en del är fortfarande 
hemma på lådan, andra är utlånade till 
andra företag. När man är hemma ”på 
lådan” står man till arbetsgivarens för-
fogande, men har ingen arbetsuppgift. 
Ingen sysselsättning.

– Däremot har man en grundlön, sä-
ger Freddie Åkerblom.

Nyligen kom uppgifter om att bygg-
koncernen Skanska redovisar en vinst 
före skatt på 1 655 miljoner kronor för 
fjärde kvartalet 2012, jämfört med vin-
sten på 1 329 miljoner kronor motsva-
rande period 2011. Edvard Lind, chef för 
mediarelationer på Skanska, säger att fö-
retaget är nöjt med vinsten. När han får 
frågan om de som blivit uppsagda förra 
året undrar han vem som blivit uppsagd.

– Vad pratar du om nu? Vi har läm-
nat en rapport för hela koncernen, det är 
den jag kan kommentera. Vem har blivit 
uppsagd, var och hur?

En del anställda, framför allt snickare, 
blev uppsagda förra året.

– Jaså, vi har ju behövt anpassa vår 
kostym i vissa nischer under året. Det be-
ror på att det har varit en lägre efterfrå-
gan framför allt på husbygge som vi har 

påverkats av. Men Johan Lindholm, för-
bundsordförande i Byggnads, är kritisk.

– Skanska har under både 2011 och 
2012 gjort stora nedskärningar på perso-
nalen och sagt upp hundratals anställda. 
Senast i somras fick 150 anställda gå 
från Skanskas Nya Hem. Det är klart att 
man förvånas när Skanska några måna-
der senare redovisar en vinst på 25 pro-
cent som går rakt ner i fickorna på ak-
tieägarna.

Nya siffror från Byggnads och Målar-
nas a-kassa visar att 11 procent av deras 
medlemmar är arbetslösa och det finns 
inga tecken på att ökningen av antalet 
arbetslösa kommer att mattas av. Fred-
die Åkerblom tycker att Skanska kunde 
ha haft lite mindre utdelningar och istäl-
let återinvesterat och skapat mer syssel-
sättning. Johan Lindholm håller med.

– Det är också självklart att byggnads-
arbetarna ska ha del av de vinster som 
de jobbar ihop och det måste synas i lö-
nekuvertet. Det stärker oss i våra krav i 
den kommande avtalsrörelsen.

Byggnadsarbetareförbundet har också 
tidigare beskrivit problemet med hur 
byggjättar som Skanska lägger ut allt fler 
projekt på utländska företag.

– Ta det stora kongress- och konsert-
husbygget i Malmö. Där har man mindre 
än fem Skanska-anställda. Men det finns 
väldigt mycket annan utländsk arbets-
kraft. Där byter de ut ordinare anställda 
mot bland annat lettiska anställda, säger 
Freddie Åkerblom.

Freddie Åkerblom poängterar att han 
inte är emot konkurrens – men det ska 
vara på samma arbets- och arbetsmiljö-
villkor. Något det inte är i dag, menar 
han, utan pekar på att det handlar om 
arbetare utan yrkesbevis och med låg 
lön. Fredrik Jönsson Publicerad i Fria 
Tidningen den 13 februari.

Skanska går med vinst 
efter storvarsel

 Johan Lindholm, Förbundsordförande Byggnads. Fotograf: Knut Koivisto.
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Fråga och svar

Hej,

Vi är fem elever på Ö. gymnasieskola 
som gör ett arbete om synen på könsse-
gregation i Sverige ur ett kommunistiskt 
perspektiv.

Vi undrar då om ni skulle vilja svara på 
ett par frågor vi har för att underlätta 
utförandet av vårt arbete?

Behöver vi fler kvinnor på chefsposi-
tion? Bör vi lagstifta? Genom kvote-
ring?

Bör vi ha individuell föräldraledighet. 
Eller?

Den svenska arbetsmarknaden fort-
sätter att vara extremt segregerad och 
kvinnor är starkt överrepresenterade i 
låglönebranscherna. Inom nio av de tio 
största yrkesgrupperna i Sverige har kvin-
nor lägre lön, bland de mest högavlönade 
av dessa grupper tjänade kvinnor hela 
9000 mindre i månaden i genomsnitt. Hur 
ska vi lösa detta?

Bör vi hjälpa kvinnor i länder där abort 
inte är tillåtet?

Då de religiösa samfunden är en del 
av vårt samhälle bör även de sträva efter 
jämställdhet. Kvinnliga präster ska tillåtas 
i lika hög grad som manliga. Eller?

Talutrymmet i klassrummet och före-

ställningen om flickor som tysta och poj-
kar som stökiga, gör att såväl tysta pojkar 
som flickor som tar plats, inte passar in i 
sina respektive roller och ständigt diskri-
mineras. Hur kan vi lösa detta?

Det skulle uppskattas mycket om ni 
ville svara på dessa frågor och fyll gärna 
i med någon annan fråga om ni finner nå-
got extra intressant som har med ämnet 
att göra.

Med vänliga hälsningar

SvAr På elevernAS frågor
Låt oss börja så här: SKP svarar visserli-
gen ur ett kommunistiskt perspektiv men 
kämpar för ett socialistiskt samhälle som 
ska avlösa dagens kapitalistiska. Den 
grundläggande skillnaden är att socialism 
innebär gemensamt ägande av de avgö-
rande produktionsmedlen, av banker och 
försäkringsbolag. När alla vi som arbetar 
också är ägare har vi, förstås, också en an-
nan ställning i samhället, vi har makten att 
avgöra hur samhällets rikedomar fördelas. 
Produktionen planeras och fördelningen 
sker efter samhällets behov. Därmed krym-
per klassklyftorna och försvinner på sikt. 
Även ojämställdheten mellan kvinnor och 
män, eftersom ett demokratiskt styrt sam-
hälle inte har någon nytta av att ett kön 
– kvinnorna – diskrimineras. Tvärtom, 

könssegregationen är bara till samhällets 
förfång, eftersom den inte tar tillvara all 
den kraft och styrka som den ena hälften 
av samhället bär på.

Könssegregationen är ett resultat av ti-
digare samhällsordningar. Det kapitalistis-
ka systemet har starkt bidragit till den, ef-
tersom en underbetald och diskriminerad 
hälft av arbetarklassen innebär förhöjda 
profitmöjligheter för arbetsköparna. Att 
söndra och härska mellan kvinnor och 
män har varit en viktig framgångsfaktor 
för kapitalet. Men med kvinnornas ökan-
de inträde på arbetsmarknaden, ökande 
utbildning och erfarenhet i kampen för 
sina rättigheter uppmärksammas och ifrå-
gasätts segregationen alltmer och olika 
förslag till lösning av problemet läggs 
fram. Det är oftast kvinnorna själva som 
går i bräschen för förändringar. De lär sig 
i vardagen vad klasskillnader innebär med 
löneskillnader, diskriminering och svå-
righeter att förena livets alla sidor. Men 
kampen för ett jämställt samhälle kan 
bara vinnas när den förs gemensamt av 
kvinnor och män. 

Könens jämställdhet är en komplex 
fråga och är enligt vår uppfattning en del 
av klasskampen. En djupgående lösning 
förutsätter ett socialistiskt samhälle ef-
tersom socialismen har den ekonomiska 
makten och ideologin för en samhällelig 

Om synen på könssegregation i Sverige ur ett kommunistiskt perspektiv
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helhetslösning. I ett samhälle, där inte 
marknaden och privat vinst utan samhäl-
lets behov är styrande, kan alla sektorer 
som utbildning, yrkesval, lönestrukturer, 
fackföreningar, barnomsorg, socialväsen, 
forskning, och kvinnoorganisationer sam-
verkar så att nya realiteter och ideal får 
genomslag.

Men detta betyder inte att dagens kamp 
för kvinnornas rättigheter skulle vara för-
gäves. Tvärtom, kampen mot könsdiskri-
minering är en del av kampen för ett bätt-
re samhälle som måste föras här, idag, av 
alla progressiva invånare gemensamt.

Nu till era frågor: Behöver vi fler kvin-
nor på chefspositioner?

Vi ser ingen grundläggande skillnad i 
kvinnors och mäns allmänna förutsätt-
ningar att leda en verksamhet eller en 
arbetsstyrka. Både kvinnor och män kan 
med hänvisning till sitt antal kräva att få 
hälften av chefsplatserna men utvecklings-
chanserna för kvinnor har varit ogynn-
samma. I vårt sätt att utgå från klasskill-
nader menar vi att kvinnliga chefer inom 
näringslivet och bolagsstyrelser inte kan 
göra skillnad eftersom den kapitalistiska 
marknadsstyrningen är tvingande för 
både kvinnliga och manliga chefer. Det 
finns inga belägg på att t.ex. SE-bankens 
VD Annika Falkengren eller Sveriges för-
svarsminister Karin Enström skulle vara 
självständiga och gå egna vägar.

När det gäller arbetarklassen är det ett 
samhällsintresse att kvinnor har samma 
utbildningsmöjligheter som män, växer i 

självförtroende, uppmuntras och främjas, 
även för att nå chefspositioner. Ingen lag-
stiftning, ingen kvotering - men jämställd-
hetsplaner med starkt engagemang från 
fackföreningarnas sida. (Med arbetarklass 
menar SKP både de arbetande inom pro-
duktion och tjänstesektor, vi använder oss 
inte av begreppet medelklass.)

Jämställdhetssituationen inom religiö-
sa samfund är ingen angelägen fråga för 
kommunister, eftersom vi anser att reli-
gion är förlegad. Att kvinnors rätt att få 
utöva prästämbetet har fått genomslag i 
kyrkan visar att jämställdhetstanken vin-
ner mark i samhället. 

Bör vi ha individuell föräldraledighet?
SKP anser att delad föräldraledighet är 

bra eftersom pappors ökade delaktighet 
i omsorgen och uppfostran av barnen är 
viktig för de själva, för barnen och mam-
mans jämställdhet inom familjen och ut-
veckling i arbetslivet. Det finns idag en 
försiktig lagstiftning av föräldraledigheten 
men enligt vår uppfattning bör pappornas 
andel utökas. Denna lagstiftning måste gå 
hand i hand med kampen om jämställda 
löner. Den alltjämt snäva uppdelningen av 
föräldraledigheten beror till stor del på in-
komstskillnaderna mellan män och kvin-
nor. Den som tjänar minst stannar i regel 
hemma längst. Både lagstiftning och eko-
nomiska incitament behövs för att styra 
utvecklingen åt rätt håll. 

Hur ska vi få bort löneskillnaderna 
mellan kvinnor och män?

Lika lön för lika arbete finns som prin-

cip inskrivet i de flesta löneavtalen idag, 
men verkligheten ser inte ut så. Låglöne-
branschen kom till när fler och fler kvin-
nor kom in på arbetsmarknaden inom 
sjukvård, handel, städning, barnomsorg 
mm och förväntades, av männen men 
framför allt av arbetsköparna, att vara 
nöjda med en ringa betalning för arbeten 
som de tidigare utfört hemma. Facklig or-
ganisering, otraditionellt yrkesval, strid-
barhet (se nyutbildade sjuksköterskor) 
och kamp mot individuell lönesättning är 
vägar som är nödvändiga, samt solidaritet 
från männens sida.

Bör vi hjälpa kvinnor i länder där abort 
inte är tillåtet?

Vi anser att skattefinansierad sjukvård, 
abort inbegripen, ska ges till i Sverige le-
vande personer, inklusive papperslösa 
människor.

Visst har kvinnor som söker abort från 
länder där denna är förbjuden en svår 
situation. Klassamhället kommer till ut-
tryck i att kvinnor som har råd kommer 
att få behandling på utländska privatkli-
niker medan fattiga kvinnor får finna sig i 
sitt öde eller lida fysisk skada. 

Talutrymmet i klassrummet för stöki-
ga/tysta pojkar och tysta/stöjkiga flickor?

En väg att gå är att öka personaltäthe-
ten och minska klasstorleken i skolorna 
så att lärarna kan se och stödja alla elever 
efter behov. 

lycka till!

SKP:s Stockholmsdistrikt
och Internationella Kvinnodagen

Fredagen den 8 mars, kl. 18
Nätverket Välfärd utan vinst bildar egen avdelning i 8 mars-demon-
strationen i Stockholm som samlas vid Slussen kl. 18.00 och tågar ge-
nom Södermalm.

Lördagen den 9 mars, kl. 16-22
Victor Jara-föreningens lokal Pontonjärgatan 36 B
Politisk och kulturell afton:
Föredrag av kulturattaché Clotilde Proveyer, Kubas ambassad, om Ku-
bas kvinnor
Filmvisning ”Trafficking” från år 2000, musik, poesi och förtäring

Både 8 och 9 mars samarbetar SKP och kamrater från Chiles KP, Perus 
KP, Greklands KP (KKE), Irans Tudehparti, den bolivianska kulturför-
eningen Tiwanaku, Resocal och FMLN
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Internationella
kvinnodagen firas varje år
Det var på 2:a Internationalens Socia-
listiska kvinnokonferens 1910 i Köpen-
hamn som en internationell kvinnodag 
upprättades efter ett förslag av den tyska 
socialisten Clara Zetkin. Kampen gällde 
då främst den kvinnliga rösträtten, men 
också rätten till moderskaps- och barn-
omsorg. Ytterligare två punkter fanns 
med på agendan: att kämpa mot kriget 
och mot prisstegringar. Förslaget antogs 
enhälligt av mer än 100 kvinnor från 17 
länder, men inget bestämt datum sattes 
för kvinnodagen. 103 år har gått sedan 
dess och stora framsteg har gjorts på flera 
områden i stora delar av världen.

Den 8 mars fastställdes efter de demon-
strationer som kvinnor i Ryssland hade ge-
nomfört i protest mot kriget och som hade 
lett till Februarirevolutionen och tsarens 
störtande 1917.

Kampen för jämställdhet, sociala rättig-
heter och fred som arbetarklassens kvinnor 
och progressiva kvinnor från andra skikt 
och klasser har fört sedan dess har spelat 
en viktig roll i historien. När vi idag strider 
för kvinnornas rättigheter i samhället är det 
viktigt att se sammanhangen mellan kampen 
för kvinnornas frigörelse och klasskampen, 

sambandet mellan kampen för demokratiska 
rättigheter, sociala framsteg och kampen för 
kvinnornas jämställdhet.

Många av kvinnornas rättigheter som till 
exempel rösträtten tillkom även i vårt land 
i samband med arbetarrörelsens uppsving 
efter den ryska revolutionen 1917. Vi kan 
med rätt konstatera att kommunisterna och 
den revolutionära arbetarrörelsen alltid har 
stått i främsta ledet i kampen för kvinnornas 
rättigheter. Många förslag på bättre villkor 
för kvinnorna har satts på dagordningen av 
kvinnor inom SKP och andra progressiva rö-
relser. 

Trots framstegen som gjorts finns mycket 
kvar att kämpa för. Vi uppmanar till kamp 
för:
LIKA LÖN FÖR LIKA ARBETE

6 TIMMARS ARBETSDAG

ÖKAT STÖD TILL ENSAMSTÅENDE FÖRÄLD-
RAR

NEJ TILL VÅLD MOT KVINNOR - I SVERIGE, 
INDIEN OCH ÖVRIGA LÄNDER

FACKLIGA RÄTTIGHETER MOT EU-DIKTAT

NEJ TILL NATO OCH MILITÄRA ÄVENTYR

Många arbetslösa 
hänvisas till Socialen
I en rapport som gjordes av LO 
den 18 februari konstateras att 
antalet arbetslösa personer utan 
ersättning har ökat med 88 pro-
cent, en markant ökning sedan 
2010. Detta trots att de är aktiva i 
arbetsmarknadsåtgärder, rappor-
terar SVT:s nätupplaga. Drygt 60 
000 arbetslösa erhåller inget stöd. 
Istället får de förlita sig på social-
bidrag.

Aktivitetsstöd kan bara ges till 
de arbetssökande som har kva-
lificerat sig för ersättning från 
en A-kassa. 2007 fastställdes att 
arbetslösa personer kan få detta 
stöd i 450 dagar.

LO:s ordförande Karl-Petter 
Thorwaldsson säger i ett uttalan-
de till SVT:

– Det som märks tydligast är 
att den havererade arbetsmark-
nadspolitiken nu leder till att allt 
fler hamnar i fattigdom i Sverige.

Rädda Vården
Nätverket Rädda Vården sam-
lar Skåne för att protestera mot 
nedskärningar, privat vård och 
flyttkaoset inom sjukvården. Mer 
resurser krävs för en god patient-
säkerhet och bättre arbetsmiljö.

Nätverket Rädda Vården som 
startade i höstas i Malmö har nu 
spridit sig till Lund och Lands-
krona. Nätverket består av ett 
stort antal politiska organisatio-
ner, fackföreningsaktivister, yr-
kesverksamma inom vården, an-
hörigföreningar med flera. SKP i 
Malmö är en aktiv del av nätver-
ket och uppmanar alla medlem-
mar, sympatisörer och Riktpunkt-
prenumeranter att sluta upp i 
någon av demonstrationerna. 
Lördagen den 16 mars.
Lund kl 11.00 Clemenstorget
Landskrona kl 11.00 G:a Kyrkans 
Grund
Malmö kl 11.30 Södra Triangel-
stationen

Karl-Petter Thorwaldsson.

Tysk affisch från 1914.

Kubanskt hälsningsvykort från ambassaden i Sverige, 

2011.
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Rekordstor risproduktion 
i Kubas satsning på att 
minska importen 
Kuba fortsätter att investera sig ur ef-
fekterna av den globala ekonomiska 
krisen, genom att minska importen 
och de allt högre priserna, och istället 
tillverka varor och produkter i landet. 
Ett led i den processen är produktionen 
av ris, som är ett prioriterat område då 
det ingår i kubanernas basmat, med en 
konsumtion av cirka 600 000 ton om 
året.

Sedan några år tillbaka har man tillsam-
mans med Vietnam en plan på att till år 
2016 öka produktionen till 500 000 ton 
och som slutmål att inte behöva importera 
något ris alls. I samarbetsprojektet ingår 
både hjälp av vietnamesiska experter och 
de maskiner som behövs för att förädla de 
små kornen.

Förra årets produktion på drygt 315 
000 ton ris blev den högsta någonsin i Ku-
bas historia och ett stort steg framåt, detta 
trots ihärdiga regn i några av regionerna 
som odlar riset. Nu blir målet att odla ris 
i ännu större arealer och nå upp till runt 
400 000 ton under 2013.

Achim rödner/
Svensk-Kubanska föreningen

Källor: Prensa latina, granma och 
trabajadores, Cuba

Ny mandatperiod för Raúl 
Castro, avgår 2018
Raúl Castro fick förnyat förtroende den 
24 februari, rapporterar TT-Reuters 
den 25 februari. Han deklarerade också 
att han lämnar presidentposten 2018. 

Miguel Díaz-Canel, tidigare utbild-
ningsminister på Kuba valdes till förste 
vicepresident.

Den 24 februari öppnade Ryska Fede-
rationens Kommunistiska Partis gene-
ralsekreterare Gennady Zyuganov den 
femtonde kongressen med en skarp 
attack riktad mot Vladimir Putins re-
gering. Zyuganov hävdade bestämt, 
under ett långt tal i Moskva, att hans 
land styrs av en allians som består av 
oligarker och byråkrater.

– Rysslands återgång till kapitalism 
har resulterat i en massiv ekonomisk, 
samhällelig och kulturell försämring 
och har även underminerat landets 
säkerhet, tillkännagav han inför 1400 
delegater, gäster och observatörer.

Zyuganov menade att den kapita-
listiskt förda politiken har förvandlat 
landet till en koloni. Den industriella 
tillbakagången och privatiseringen av 
statliga bolag har lett till att Ryssland 
har blivit beroende av oljeintäkter och 

utländskt kapital.
Han underströk såväl vikten av 

statligt ägande av landets basindustri-
er och bolag som införandet av kol-
lektivt ägande, kontroll och massdel-
tagande från folket.

Förra året kom Zyuganov tvåa i 
presidentvalet med 17 procent och 
totalt 12 miljoner röster. Detta trots 
anklagelser som envist hävdade att 
ryska myndigheter varit inblandade i 
ett omfattande valfusk.

Sedan dess har KPRF skördat fram-
gångar i kommunalval och därmed 
befäst sin status som det främsta op-
positionspartiet. Sedan 2009 har par-
tiet värvat 30 000 nya kandidater och 
medlemsantalet beräknas nu uppgå 
till 158 000 personer.

Morning Star
översättning av Charlie Paulsson

Rysslands kommunister 
höll partikongress

Foto från Rysslands Kommunistiska Partis kongress.

Jordskredsseger
för Rafael Correa

Ecuadors president Rafael Correa får 
sitta vid makten ytterligare en man-
datperiod. Detta står klart efter att 
han den 17 februari vann en över-
lägsen seger i landets presidentval 

med 56,7 procent av rösterna. Hans 
främste oppositionsmotståndare Guil-
lermo Lasso fick endast 26,7 procent 
av rösterna.

Correa kom till makten 2007. Han 
talade då om en medborgarrevolu-
tion. En av Rafael Correas målsätt-
ningar under den kommande man-
datperioden blir att bekämpa den 
korrupta och manipulativa pressen i 
landet.

I sitt segertal sa han:
– Ingenting kan stoppa den här re-

volutionen. Vi skapar historia.
Charlie Paulsson Källa: el País

Miguel Díaz-Canel.
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Hälsning från Syrien
Kära kamrater,

Det enade Syriska KP sänder sina var-
maste och hjärtligaste hälsningar och 
hoppas att ni får ett nytt år fullt av segrar 
som tjänar socialismen över hela världen.

Ni känner till att vårt land, Syrien har 
stått i fokus längre än 20 månader nu, 
lanserat och dirigerat av de imperialistis-
ka staterna vid sidan av deras satellitsta-
ter. Deras mål är att förstöra Syrien som 
står som ett hinder på vägen att genom-
föra planen om ett ”Stor-mellanöstern”, 
efter att bryta ned staterna i regionen och 
ersätta dem med små enheter som be-
kämpar varandra för att införa absolut 
dominans över olje- och gasresurser; för 
att eliminera det palestinska problemet 
på ett sätt som totalt går emot det pales-
tinska folkets intresse.

Dessa länder manipulerar regeringens 
misstag och brister å ena sidan och den 
folkliga rörelse som motsatt sig dessa 
brister å den andra. I början var rörel-
sen fredlig för att sedan förvandlas till 
en beväpnad som fick ett storskaligt stöd 
från alliansen bestående av USA, Turkiet, 
Qatar och Saudiarabien. Turkiet ocku-
perade gränsövergångarna till Syrien för 
att underlätta att vapen kunde smugglas 
in, som entré för tusentals legosolda-
ter som kallade sig själva jihadister och 
byggde träningsläger för sina anhängare 
och allierade. Miljontals US-petro-dollar 
spenderades för detta ändamål. Den mest 
upphetsande form av psykologisk krigfö-
ring förlades till att använda den service 

som omkring hundra TV-stationer kunde 
bibringa för att förmedla en anda av sek-
terism och etnisk strid mellan medlem-
mar av detsamma folket. Senare gick de 
jihadistiska grupperna över till att för-
störa den syriska ekonomin; de deklare-
rade krig mot det syriska folket, använde 
ekonomiskt embargo och sanktioner. Be-
väpnade attacker genomfördes mot såväl 
folkliga som privata egendomar. Spräng-
ämnen och påståenden om kemiska va-
pen användes också.

Elkraftverk sprängdes, elkablar höggs 
av, oljebrunnar exploderade, oljetran-
sportfordon brann upp, tusentals ton  
oljefat stals och smugglades till Turkiet. 
Omkring ett tusen fabriker och arbets-
platser i Aleppo stals. Maskiner som 
hörde till dessa fabriker såldes som re-
servdelar till lägsta pris, konstbevatt-
ningssystem såväl som djuruppfödnings-
centra attackerades, vägar mellan städer 
och samhällen i hela Syrien stängdes; 
hälsocenter, skolor och universitet blev 
måltavlor. Vetenskapsmän och läkare be-
sköts, kidnappades och fångades, ofta för 
att bli mördade.

Tusentals soldater såväl som civila kid-
nappades. Det upptäcktes att de beväp-
nade gängen genomförde massakrer. Off-
rens kroppar kastades ned i floder.

För några dagar sedan genomförde 
mördarna en serie kriminella dåd med 
hjälp av bilar, speciellt i Aleppo där 85 
universitetsstudenter mördades och ett 
hundratal skadades.

Rapport Tunisien 2013
Alla demonstrationer går inte un-
der de bästa förtecken.

Salafister (extremhögerislamis-
ter) med kontakter från Egypten 
och Libyen till Mali, Maureta-
nien och Algeriet agerar femte-
kolonnare i revolutionen. Vapen-
gömmor har hittats och militären 
har mobiliserats utmed Tunisiens 
gränser.

 Missnöjet med regeringen 
(islamister Ehnada) är enhälligt 
men somliga tycker att det var 
bättre förr.

I Sidibouzid, där revolutionen 
2011 startades, har porträttet på 
störtade president Ben Ali dykt 
upp.

 Ehnadas fotfolk vill ha män-
nens rätt till flera kvinnor inskri-
ven i konstitutionen.

Landsorganisationen UGGT:s 
krafter förslog inte till att störta 
regeringen som sitter på övertid.

Omvalet som skulle hållits den 
23 oktober 2012 har skjutits upp 
till juni i år men oppositionen i 
form av Folkfronten med bland 
annat vänsterprofilen Hammi 
Hammadi vill istället ha valet 
framflyttat till  september för att 
få tid på sig till organisation och 
politisk upplysning.

 Samtidigt träffar regeringen 
avtal efter avtal med EU-länderna 
som strider mot revolutionens 
landvinningar och binder upp oss 
till ytterligare nedskärningar och 
privatiseringar.

Varje dag är en kamp mellan 
alla dessa olika ideologiska ak-
törer men som tidigare nämnts 
finns en och en sammanhållning i 
folket som inte ska underskattas.

Kapitalet verkar över alla grän-
ser. Motståndskampen måste 
också föras internationellt.

Arbetare i alla länder förena 
er!

Charlotte Svärdström
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Kära kamrater
 I dag är Syrien attackerat av Turkiet 

genom ett direkt krig. Turkiet godkän-
ner offentligt att det stöder terrorister 
och kriminella med alla de vapen och 
arsenal som mördarna från 29 länder 
behöver.  Dessa handlingar är tydligt 
i strid med internationell lag som för-
bjuder varje land att använda sitt ter-
ritorium för att attackera sina gran-
nar. Vi vet att Turkiet ensamt aldrig 
skulle göra dessa saker utan USA:s, 
europeiskt och Gulf- staternas stöd. 
Hursomhelst, Syrien som befinner sig i 
självförsvar, motstår aggressionen och 
förorsakar fienden stora förluster. Kon-
sekvent, de kriminella och terroristerna 
är inte kapabla att uppnå sitt mål men 
det syriska folket betalar ett stort pris 
för sitt motstånd.

Viktigt är att den syriska regeringen 
har deklarerat ett nytt fredsinitiativ 
som på alla punkter överensstämmer 
med internationell lag, vilken förbjuder 
inblandning i ett lands nationella an-
gelägenheter. Initiativet betonar vidare 

att behovet av demokratiska reformer 
och en ny konstitution, vid sidan av 
detta ska en ny allmän och nationell 
pakt förberedas av alla krafter, inklu-
sive oppositionen. Denna insisterar 
på att alla operationer utförda av den 
syriska armén å ena sidan och infiltra-
tionen av legosoldater till Syrien å den 
andra skall upphöra. Olyckligtvis har 
initiativet förkastats av de beväpnade 
terroristgrupperna och de som stöder 
dem och kräver fortsatt våld och terror.

För två dagar sedan ägde en ny ut-
veckling rum som kan ändra riktning-
en på händelserna i Syrien. Det som 
naturligtvis åsyftas är det israeliska 
angreppet på ett syriskt vetenskapligt 
forskningscenter vid den syrisk-libane-
siska gränsen. En sådan attack hjälper 
till att avslöja Israels innersta väsen och 
försök att manipulera den rådande ut-
vecklingen i Syrien för att försvaga den 
syriska armén och öppna nya fronter.

Så långt måste det syriska folket be-
tala ett mycket högt pris där tiotusen-
tals oskyldiga civila har fått sätta livet 

till. I dag exponeras läget i Syrien som 
en humanitär katastrof.

Omkring tre miljoner syrier har flytt 
från sina hem och blivit internatio-
nella flyktingar i grannländer under 
oföreställbart miserabla levnadsför-
hållanden, i behov av mat och medi-
ciner. Dessa flyktingar vädjar till den 
internationella allmänna opinionen att 
pressa USA, Europa, Quatar och Sau-
diarabien att upphöra med belägringen 
av och sanktionerna mot Syrien. Dess-
utom kräver de ett omedelbart stopp 
mot att beväpna gängen eftersom det 
inte enbart hotar Syrien utan också ett 
stort antal platser på jorden.

Kära kamrater
Er solidaritet och ert stöd till vårt 

folk kommer att uppskattas högt under 
dessa dagar.  Därtill kommer det att ge 
ytterligare ett bevis för enigheten och 
solidariteten i den revolutionära kraf-
ten världen över.

damaskus 9/2 2013
det enade Syriska KP

Solidaritet med Syriens folk
Likt alla kommunistiska partier för-
dömer Sveriges Kommunistiska Parti 
samtliga imperialistiska interventioner 
och uttalar sitt oförbehållslösa stöd och 
solidaritet med det syriska folket för att 
stärka dess kamp mot den imperialistis-
ka aggressionen. Imperialisterna bryter 
i varje steg mot det syriska folkets rätt 
till självbestämmande.
Utvecklingen i hela regionen Mellan-
östern uppvisar en intensifierad im-
perialistisk aggressivitet som skapar 
lokala och regionala oroshärdar för 
att få fullständig kontroll över dess 
naturresurser. Som en del i denna stor-
skaliga plan: Aggressionen mot Syrien 
från USA/NATO/EU, Israel samt de lo-
jala otidsenliga och fundamentalistiska 
Gulf-monarkierna syftar till att införa 
en regim som genom sharia-lagar god-
tar imperialismens alla diktat.
Den pågående konflikten återspeglar 
inte folkets vilja och krav eftersom det 
syriska folkets protester kidnappades 

av beväpnade terrorister och legoknek-
tar i den så kallade ”Fria syriska ar-
mén” (FSA) för cirka tjugo månader se-
dan. Det är inte ”folket mot diktatorn” 
som ”legojournalisterna” i imperialis-
mens tjänst vill ge sken av.
USA:s regering i nära samarbete med 
Israel, Saudiarabien, Qatar och Turki-
et är de organisatörer som exporterar 
internationella jihadisterna till Syrien 
och bistår dem med miljarder petro-
dollar och vapen, precis som de gjorde 
i Libyen. Under dessa förhållanden är 
de syriska folken med olika etniska 
och religiösa identiteter oroliga för sin 
framtid och för Syriens framtid som ett 
tolerant, sekulärt och multietniskt land.
De krig som planeras och nu förs med 
olika våldsamma metoder är en fort-
sättning av det kapitalistiska systemets 
politik och logik. Krig är oundvikliga 
så länge samhället indelas i klasser och 
utnyttjandet av människan är satt i sys-
tem. Fred kan inte uppnås med mindre 

än att kapitalismen ersätts av socialis-
men, den socialism som grundas utifrån 
klasskampen.  
– Upphör med stödet till de utländska 
terroristerna från 29 olika länder som 
krigar i imperialismens, sionismens och 
de intoleranta Gulfmonarkiernas in-
tressen.
– Avsluta aggressionen mot Syrien nu 
och låt det syriska folket själv få be-
stämma sin framtid och sitt ledarskap. 
– Vi fördömer all militär och politisk 
inblandning i Syrien såväl som i hela 
regionen Mellanöstern. 
– Eftersom den senaste tidens händel-
ser i regionen också hotar världsfreden, 
uppmanar vi alla fredsälskande och so-
lidariska människor att stå sida vid sida 
för fred. 

Sveriges Kommunistiska Parti 
internationella utskottet

Stockholm den 12 februari 2013
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Fiasko för konfrontations-
politiken mot Nordkorea
Med anledning av DFR Koreas tredje lyck-
ade kärnvapenprov skriver Svensk-Korean-
ska föreningens ordförande Christer Lund-
gren på Newsmill: 

Nordkorea har genomfört sin tredje 
provsprängning av en atomladdning. Det 
är ett definitivt fiasko för den konfronta-
tionspolitik som drivits av presidenterna 
Bush och Obama i USA och Lee Myung-
bak i Sydkorea, vars uttalade mål har 
varit att tvinga fram ett stopp för Nord-
koreas utveckling av kärnvapen. För att 
normalisera situationen på Koreahalvön 
krävs en omläggning av USA:s och Syd-
koreas politik framhåller västerländska 
Koreaexperter, som Siegfried Hecker och 
Geoffrey Fattig.

Demokratiska Folkrepubliken Kor-
eas utveckling av kompetens på kärnva-
penområdet är inte offensivt riktad mot 
något annat land, allra minst mot södra 
Korea, utan den är klart riktad mot kärn-
vapenmakten USA i defensivt och av-
skräckande syfte.

USA bär hela skulden för kärnvapen-
frågan i Korea, framhöll den nordkorean-
ska nyhetsbyrån KCNA i en artikel för ett 
par veckor sedan. Det är 55 år sedan USA 
den 29 januari 1958 formellt deklarerade 
sin avsikt att skeppa kärnvapen till södra 
Korea. Sedan dess har USA – i flagrant 
strid mot icke-spridningsavtalet efter det-
tas tillkomst – fortsatt att skicka kärn-
vapen till Koreahalvön och gjort södra 
Korea till sin största kärnvapenarsenal i 
Fjärran östern. Man har oupphörligen 
övat för kärnvapenattacker mot DFRK 
(Nordkorea). Alla försök från DFRK:s 
sida att med politiska medel stoppa den-
na kärnvapenuppladdning och krigs- och 
kärnvapenhotet från USA har avvisats el-
ler saboterats av USA.

I mitten av december förra året genom-
förde Nordkorea en framgångsrik icke-
militär uppskjutning av en satellit i om-
loppsbana runt jorden. Landet menar sig 
ha samma rätt till rymden som de 22 län-
der, däribland Sverige, som tidigare skju-
tit upp satelliter och inte minst de privata 
företag som idag svarar för en tredjedel 
av alla satellituppskjutningar. Att hävda 
denna rätt är att försvara landets suverä-
nitet, som är under attack, menar man.

Efter satellituppskjutningen i december 
antog FN:s säkerhetsråd en resolution 
om bestraffning av Nordkorea genom 
skärpta sanktioner.

USA har förmått säkerhetsrådet att 

särbehandla DFRK. Säkerhetsrådet har 
inte kritiserat något annat land som skju-
tit upp satelliter eller provskjutit raketer. 
Inte kärnvapenmakten Indien, som i mit-
ten av december testsköt sin nya militära 
långdistansraket Agni-1 från testanlägg-
ningen på Wheeler Island i Bengaliska 
viken, vilket givetvis stärker Indien i 
konflikten med Pakistan och i den latenta 
konflikten med Kina. Inte heller Sydko-
rea, som sköt upp sin första satellit någon 
månad efter Nordkoreas uppskjutning.

Sanktionspolitiken är i princip en krigs-
handling, och det nordkoreanska svaret 
var förutsebart och lät inte vänta på sig:

Säkerhetsrådets resolution ”visar tyd-
ligt att USA:s fientliga politik mot DFRK 
har gått in i en ny farlig fas”, menade 
man. ”Samtidigt visar det att dessa stora 
länder, som har skyldighet att ta ledning-
en i att bygga en rättvis världsordning, 
inte tvekar att överge även elementära 
principer, under inflytande USA:s god-
tyckliga och egenmäktiga metoder, och 
inte lyckas besinna sig. Dessutom visar 
det att FN:s säkerhetsråd, vars uppdrag 
borde vara att garantera medlemsländer-
nas suveräna rättigheter och säkerhet, 
har förvandlats till ett livlöst internatio-
nellt marionettorgan, vid vilket man inte 
kan fästa något hopp.”

Till följd av detta avvisade man fort-
satta förhandlingar inom ramen för de av 
Kina ledda sexpartssamtalen: ”Eftersom 
USA fientliga politik mot DFRK har gått 
in i en farligare fas, bör övergripande in-
satser inriktas på kärnvapennedrustning 
av stormakterna inklusive USA, snarare 
än på Koreahalvöns kärnvapennedrust-
ning.”

Man klargjorde också att DFRK kom-
mer att ”skjuta upp en mångfald satelliter 
och långdistansraketer, den ena efter den 
andra”, och genomföra kärnvapenprov 
på högre nivå.

Om USA:s och säkerhetsrådets kon-
frontationspolitik var ett test på den nya 
nordkoreanska ledningens beslutsamhet 
under Kim Jong Un, så har man nu fått 
ett svar. Förhoppningarna står nu till att 
Sydkoreas tillträdande president Park Ge-
uyn-hye kan förmå president Obama att 
lägga om politiken och verka för fred och 
försoning på koreahalvön. I Kim Jong 
Uns nyårstal fanns en invit till en sådan 
avspänning. Den avgörande frågan är om 
USA önskar avspänning eller upptrappad 
konflikt.

Grekiska fackförenings-
ledare attackerades
Den 30 januari attackerades och 
arresterades 35 fackföreningsle-
dare från PAME vid Arbetsmark-
nadsdepartementet i Aten. Dessa 
är medlemmar i styrelsen för 
PAME och ordföranden i lokala 
fackföreningsavdelningar.

Den grekiska regeringen tveka-
de inte att brutalt attackera fack-
föreningsrepresentanterna som 
krävde ett möte med arbetsmark-
nadsministern med anledning av 
dennes provokativa och arbetar-
fientliga uttalanden om den so-
ciala tryggheten. De som dagligen 
slaktar de grekiska arbetarnas 
rättigheter, beordrade kravallpo-
lisen att attackera arbetarna.

Om regeringen tror att de kan 
terrorisera PAME och den klass-
sorienterade fackföreningsrörel-
sen, misstar de sig ännu en gång. 
PAME försäkrar regeringen om 
att detta endast kommer resultera 
i nya, omfattande anstormningar 
från arbetarna. Man uppmanar 
också alla arbetare och fackför-
bund i Grekland såväl som i hela 
världen att bestämt fördöma re-
geringens våld och förtryck och 
intensifiera sin kamp. Skrota la-
gen och kapitalets ordning. La-
gen är vad som är rätt för arbe-
taren.

De 35 fackföreningsmedlem-
marna som fördes till domstolen, 
släpptes den 31 januari på kväl-
len. Rättegången är uppskjuten 
till den 12 februari då vittnena 
till åtalet inte dök upp. När fack-
föreningsmedlemmarna anlände 
till domstolsbyggnaden slöt de 
upp med tusentals människor 
som deltog i PAME:s mobilise-
ring bärandes på banderoller med 
diverse slagord och med knutna 
nävar.
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OPInIOn

Kongressdebatt: Om studier

”Utan en revolutionär teori kan det 
inte heller finnas någon revolutionär 
rörelse”
(”Vad bör göras”, V I Lenin)

Alla i vår rörelse anser att det är viktigt 
att noggrant studera den marxistiska 
litteraturen. Trots det så sker det spora-
diskt, oorganiserat och i värsta fall inte 
alls. Det är synnerligen beklämmande 
när det finns ett genuint intresse i våra 
led att förkovra sig. Det måste dock 
nämnas att partistyrelsen har tagit någ-
ra lovvärda steg den senaste tiden med 
utgivandet av ”Socialismens ABC” och 
”Kan kapitalismen reformeras så att 
välfärdsstaten kan räddas?”.  Men ef-
tersom det inte finns någon riktig pla-
nering i samband med utgivningen så 
vet vi inte om det anordnats studiecirk-
lar kring broschyrerna. Partiet måste 
se till att studieverksamheten utvecklas 
från slapp voluntarism till en planmäs-
sig och kontrollerad verksamhet. 

En förflackning av teorin leder 
ofrånkomligen till stora problem, både 
på agitationens och på propagandans 
område men den kommunistiska tak-
tiken blir också lidande. Istället för en 
välutvecklad agitator som i möten med 
andra klarar av att hantera frågor och 
framföra uppviglande tal så blir kam-
raten osäker och undviker massorna. 
Istället för helgjutna allsidiga politiska 
avslöjanden av det borgerliga samhäl-
lets förtryck på alla områden som fost-
rar massorna till revolutionär aktivitet 
så reduceras vår propaganda till slent-
rianmässig upprepning av gamla nyhe-

ter.  Istället för kadrer som i det dag-
liga arbetet i massorganisationerna och 
olika rörelser tar ledningen och lyfter 
klassens spontana yttringar och eko-
nomiska kamp till en medveten kom-
munistisk kamp för den proletära revo-
lutionen och socialismen så reduceras 
vi till halvt passiva deltagare med en 
svanspolitik som inte enbart leder till 
att vi blir förbisprungna utan till och 
med varvade. Istället för en levande 
inre partikamp kring nya frågor som 
utvecklar medlemmarna så blir det ett 
evigt upprepande av gamla partistrider 
kring revisionistiska och reformistiska 
idéer.

Att enbart läsa Lenins valda verk i 
tio band löser inte allt men utan en sta-
bil grund att stå på kommer vi ingen-
stans. Vårt parti kommer att utveckla 
en borgerlig partistruktur där vi har 
en partistyrelse som förväntas att fixa 
allt och våra medlemmars största in-
sats blir att betala medlemsavgiften. I 
värsta fall kommer vi att utveckla ett 
förakt för arbetarklassen och dess brist 
på medvetenhet istället för att se att det 
är vi som inte håller måttet. 

Att alla problem kring studierna ska 
lösas av den kommande partistyrelsen 
är att begära för mycket men den kan 
lägga grunden så att de efterföljande 
styrelserna tillsammans med distrikt 
och grundorganisationer kan utveckla 

partiets kadrer till helgjutna agitatorer, 
propagandister och teoretiker. En bör-
jan vore att skapa en grundläggande 
studiecirkel för nya intresserade som 
vill gå med i partiet. En sådan skul-
le höja medvetenheten avsevärt och 
grundorganisationerna skulle få det 
lättare i sin praktiska verksamhet ef-
tersom de nya redan från början klarar 
av att förstå diskussionerna som råder 
vilket gör att de inte känner sig utan-
för och ”efterblivna”. Ett annat för-
slag är att utse en studieansvarig som 
till en början sköter kontakterna med 
grundorganisationerna och distrikt för 
att kontrollera om de verkligen ge-
nomför några studier och om sådana 
saknas föreslå olika teman och diverse 
material till de berörda. Det finns sä-
kert andra förslag som är bättre än de 
föreslagna som kommer att dryftas på 
den kommande kongressen och av den 
nyvalda styrelsen men det som är av 
högsta prioritet är att vi måste ta tag i 
denna fråga.

Utan kontinuerliga studier så kom-
mer vår rörelse lida brist på självförtro-
ende och vi kommer att förvandlas till 
passiva åskådare som väntar på bättre 
tider vilket ofrånkomligen kommer att 
leda till att partiet förtvinar och dör ut. 

victor diaz de filippi
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Kultur

The Crucible är ett skådespel från 1953 
av Arthur Miller. Crucible betyder egent-
ligen skärseld men på svenska har pjä-
sen fått titeln ”Häxkitteln”.

Pjäsen är en dramatisering av de häx-
processer som ägde rum i provinsen 
Massachusetts Bay åren 1692 och 
1693. Miller skrev pjäsen som en al-
legori på McCarthyismen. McCar-
thyismen är ett samlingsbegrepp för 
den antikommunistiska hysteri som 
reaktionära kretsar drev fram i USA 
efter andra världskrigets slut och där 
Michigan-senatorn Joseph McCarthy 
spelade en avgörande roll. Hundratals 
kulturarbetare kallades till förhör inför 
Representanthusets Utskott för Oame-
rikansk verksamhet när USA:s regering 
svartlistade misstänkta kommunister. 

Miller själv blev utfrågad av Kom-
mittén för Oamerikansk Verksamhet 
1956 och dömdes för förakt för Kon-
gressen (Contempt of Congress) för att 
ha vägrat att identifiera andra som va-
rit närvarande på möten han deltagit i. 

Uruppförandet av The Crucible 
skedde på Martin Beck Theater på 
Broadway den 22 januari 1953. 

Trots att pjäsen inte fick översvallan-
de kritik, vann den ändå 1953 års Tony 
Award för bästa teaterpjäs.

Miller upplevde att uppsättningen 
var alltför stiliserad och kall och recen-
sionerna var också mestadels negativa 
(fastän New York Times noterade ”ett 
kraftfullt spel play [i ett] drivet framfö-
rande”). 

Ett år senare sattes den upp igen och 
nu var succén fullständig och pjäsen 

blev en klassiker. Den innehar sedan 
dess en central plats i den amerikanska 
dramatiken.

Pjäsen baserar sig på en verklig his-
torisk händelse de så kallade häxpro-
cesserna i Massachusetts 1692. Några 
unga flickor har upptäckts dansa nak-
na med en död kyckling och en präst 
som får reda på detta misstänker att 
Djävulen är inblandad. 

Mycket snabbt sprids en hysteri och 
misstankarna växer. Människor passar 
på att peka ut fiender och rivaler som 
häxor. Människor som strävar efter 
berömmelse och makt kliver fram och 
driver på hetsen och hysterin.

I pjäsens slut väljer Proctor en av hu-
vudpersonerna att erkänna sig skyldig 
i förhoppning om att hans död skall 
läka såren i samhället och bringa fram 
försoning.

PjäSenS teMA
Samhället i New England präglades av 
en sträng puritansk protestantism. Var-
je avvikelse betraktas som något ont 
och tillhörande Satan. När skräcken för 
avvikelse dyker upp och hysterin spri-
der sig drabbas människor av en iver 
att visa att man är goda kristna och det 
gör man genom att fördöma och utpe-
ka andra.

Att det hela handlade om en viss se-
nator från Wisconsin var uppenbart 
för alla, det var lätt att känna igen sig. 

Hetsen, utpekanden, rädsla. Djä-
vulen som man misstänktes ha haft 
samröre i 1690-talets Amerika var nu 
ersatt av Kommunismen. Och hetsen 

drevs på av ett koppel av samvetslösa 
journalister.

McCarthy lyckades skaffa runt sig 
en rad journalister som deltog i hans 
häxjakt, en av dem var den berömda 
skvallerkolumnisten Hedda Hopper.

Folk skrämdes och ändrade sina po-
litiska sympatier från kommunism eller 
socialism till att till och med bli repu-
blikaner för att visa hur lojala medbor-
gare de var.

Dock, det fanns de som liksom Hol-
lywood Ten vägrade att samarbeta och 
som stod fast vid sina övertygelser. Så-
dana som Donald Trumbo som valde 
fängelse, svartlistning och landsflykt.

KonKlUSioner
Arthur Miller berörde problem som 
fortfarande existerar. Konformiteten 
kontra de annorlunda, de som inte tän-
ker rätt. McCarthyismen finns ännu 
idag i kanske annan form och pekar 
fortfarande ut oliktänkande och sätter 
upp svarta listor. Så även om pjäsen be-
skriver något som var synnerligen ak-
tuellt i dåtidens USA så beskriver den 
något tidlöst.

Arthur Miller sade att han ville ta 
strupgrepp på åskådaren och att detta 
grepp skulle vara kvar ännu när han 
lämnade föreställningen. Häxkitteln är 
en sådan pjäs och man får hoppas att 
någon teater i Sverige tar sig tid att sät-
ta upp den nu i samband med 60-års-
jubiléet.

tage tallqvist

60 år 
sedan The Crucible 
McCarthyismens 
höjdpunkt Arthur Miller.
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kampfonden 

Kultur

Ett samarrangemang mellan de kom-
munistiska partierna i Danmark (DKP 
och KPiD, Norge (NKP) och Sverige (SKP) 
kommer i år att hållas i Sverige under 
vecka 28, från lördagen den 6 juli till lör-
dagen den 13 juli.

Platsen för sommarlägret blir mitt i 
djupaste Hälsingland, i Voxnedalens 
skogar. Där ligger Gläntan, en konfe-
rensanläggning som ägs av ABF. Plat-
sen är belägen ca 30 mil nordväst om 
Stockholm, 80 mil från Malmö och 70 
mil från Luleå.

Där finns utrymme för alla möjliga 
aktiviteter förutom de kamratliga dis-

kussionerna med likasinnade från hela 
Norden. Trevliga sällskapsrum, biljard, 
dart, bordtennis, vedeldad bastu med 
relaxrum, utomhusgrill, kanot, vind-
surfing, fiske, bastu och bollspel.

Natursköna strövområden inbjuder 
till avkopplande promenader längs 
skogsvägar och genom mossbeklädd 
”trollskog”. Vid sjön Mållången finns 
både bad- och fiskemöjligheter. 

Programmet blir mångfacetterat och 
lärorikt med bland annat en facklig dag 
med erfarenhetsutbyte om den fackliga 
kampen i våra respektive länder. En 
dag kommer att ägnas åt kampen mot 
EU och den nyliberala politiken som 

man försöker påtvinga det arbetande 
folket i EU. Ungdomsfrågorna kommer 
att behandlas, liksom Nato och impe-
rialismens krig i Mellanöstern.

Ett mera detaljerat program med 
föredragshållare mm. kommer längre 
fram.

Men det är dags att påbörja bok-
ningarna, först till kvarn gäller och an-
talet platser är begränsat.  

Boka in veckan nu, du kan boka via 
particentralen 08 735 86 40 eller via e-
post skp@skp.se . Bokningarna vill vi 
ha före 31 maj.

För mer information Jan Jönsson 
0703 45 42 16.

Nordiskt sommarläger
Gläntan.

Ge bort en snygg penna
Paragon, mekanisk penna.  Med unikt clips och elegant ut-
formning är det inte förvånande att denna penna blivit en 
modern klassiker.
Pennan är graverad med   
SVERIGES KOMMUNISTISKA PARTI
www.skp.se
Finns i färgerna  svart, blå, vinröd, stålgrå och ljusblå.

Pris 1 st. 30: - kronor, 2 st. 55: - kronor, 4 st. 100: - kronor

Beställes genom att sätta in beloppet ovan på PG 415 415 - 9 
och de kommer med posten. Glöm inte ange adressen och 
önskemål om färg.
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LIKA LÖN FÖR LIKA ARBETE

6 TIMMARS ARBETSDAG

ÖKAT STÖD TILL ENSAMSTÅENDE FÖRÄLDRAR

NEJ TILL VÅLD MOT KVINNOR 

- I SVERIGE, INDIEN OCH ÖVRIGA LÄNDER

FACKLIGA RÄTTIGHETER MOT EU-DIKTAT

NEJ TILL NATO OCH MILITÄRA ÄVENTYR

FRED OCH MILITÄR NEDRUSTNING

Internationella kvinnodagen
Vi uppmanar till kamp för:

RiktpunKt

Sveriges Kommunistiska Parti
Flyghamnsgatan 1, 128 35 Skarpnäck * Tel: 08-735 86 40

   

ISSN 1102-7010

Utges av SKP        Ans. utg.: Gun Isaxon

Flyghamnsgatan 1,  128 35  Skarpnäck  Tel: 08-735 86 40 

Pren-pris helår 200:-,  kvartal 50:-          Postgiro: 421 53 84-1 Bankgiro 636-7080


