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Innehåll

”Vandaliserade bankomater, blockerade bankkontor och för-
bannade cyprioter. Att ilskan på Medelhavsön är stor är minst 
sagt förståeligt sedan euroländernas finansministrar bestämt 
att det ska dras en engångsskatt på alla cypriotiska bankkon-
ton.”

Det är inte bara ryska oligarker och miljardärer som rånas 
på sina tillgångar som Anders Borg ville framhålla. Banker-
nas konfiskering av folkets sparade kapital drabbar alla, 
även den minsta småsparare. Det är ett bakvänt bankrån av 
stora mått.

Tro inte att detta inte kan hända i Sverige. Det kan hända 
även här när finanssektorn drabbas av kollaps En finanssek-
tor som vuxit över sina breddar och behöver bantas.

Låt bankerna gå omkull!
De banker som skött sina finanser kommer att överleva. 

Så skedde på Island och resultatet syns tydligt idag. Island 
växer ekonomiskt, arbetslösheten har minskat radikalt. 
Island är nu ett välmående land, förvisso med några färre 
bankdirektörer, men det är ingenting som verkar förödande 
på den isländska ekonomin.

Det är därför av yttersta vikt att vi behåller våra kontan-

ter allt medan finanssektorn försöker styra mot det kontant-
lösa samhället. I ett kontantlöst samhälle blir det bankdirek-
törerna som har makten över dig. Hur ska du till exempel 
hinna tömma ditt bankkonto innan du rånas av banken likt 
det cypriotiska folket? Hur ska du kunna ge tiggaren på ga-
tan ett mål mat utan kontanter? De blir allt fler som blir be-
roende av allmosor på grund av att bankerna måste räddas. 
När finanssektorn krisar drabbas alla andra utom finanssek-
torn själv. Det är en märklig ordning. Det är en märklig ord-
ning att folket i en demokrati får svälta, blir utan utbildning, 
bostäder och sjukvård medan bankerna räddas. Förutom 
Spanien har vi Grekland som ett skrämmande exempel. Hur 
många bankirer har i Grekland blivit arbetslösa och hamnat 
på gatan? Just det, inga alls trots att de har handskats så 
vårdslöst med de finanser som skulle hålla samhället på föt-
ter. Den samhällsordning vi ser i Grekland är inte möjlig i en 
socialistisk demokrati. Den var inte heller möjlig på Island 
som det är märkvärdigt tyst om. men det är ju inte heller 
bankirernas önskan att lösa krisen enligt modell Island. Då 
måste ju bankerna själva stå för sina misstag.

Astrid boman

Det stora bankrånet
Partiet AKEL på Cypern 

demonstrerar.
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ledare

Allt sedan vi fick en moderat ledd regering 2006 så har stats-
ministern med jämna mellanrum tvingats att ge ministrar 
sparken då de visat sig vara osedvanligt inkompetenta. Vem 
minns inte ministern som hade jour på regeringskansliet och 
i stället för att vara tillgänglig gick på krogen för att äta en 
våt middag. 

Den senaste oduglingen som fick packa väskan var folk-
partiets Nyamko Sabuni, hon hade titeln jämställdhetsmi-
nister, men kan inte redovisa någonting av sitt arbete förut-
om att löneskillnaderna mellan män och kvinnor aldrig varit 
så stora som nu. Det finns fler kompletta oduglingar, Annie 
Lööf, ni vet hon där som är besatt av tanken på politiskt 
självmord och som förespråkar månggifte mm enligt önske-
mål från samhällets mest vanvettiga nyliberaler. Annie Lööf 
får vi nog försörja ytterligare en tid då hon är partiledare 
och för Reinfeldt svår att ge sparken.

Dessvärre finns det en till olycka till minister som drab-
bar oss byggnadsarbetare speciellt hårt. Han heter Stefan 
Attefall och kommer från Pingstkyrkans parti KD. När nå-
gon frågar vad han gör så kan han naturligtvis inte svara 
på det då han inte gör någonting alls men kallas bostads-
minister. Problemet, och som drabbar oss mycket hårt, är 
att har man en minister som inte 
gör någonting då är det andra 
som träder in på arenan och gör 
desto mer. I Attefalls frånvaro tar 
hyresskojarna, spekulanterna och 
även rena gangster över mark-
naden. Sedan moderatregeringen 
tillträdde har bostadsbyggandet 
minskat med 74%. Olyckan At-
tefall fick ett tjänsterum på reger-
ingskansliet 2010, ett tjänsterum 
som han rimligen ibland besöker, 
utan att för den delen uträtta nå-
got har bostadsbyggandet minskat 
med 45%.  Resultatet av att lat-
masken Attefall inte gör någonting 
och bostadsbyggandet gått i botten 
blir då att de lägenheter som trots 
allt finns och som är hyresrätter 
förvandlas till bostadsrätter och 
bostadsrätternas lägenheter kostar 
rena fantasipriserna. 

Det blir ett samhälle där hyres-
skojarna sätter priset och de som 
inte kan betala får klara sig bäst de 
kan. Regeringen har frivilligt abdi-
kerat från sin roll att leda landet. 
Resultatet av denna ickepolitik är 
förskräckande, byggnadsarbetarna 
blir arbetslösa och köerna efter en 
bostad blir rekordlånga. Läget i 
Stockholm är extra plågsamt. En-
ligt Stockholms handelskammare 
juni 2012 så saknas det i Stock-
holm 110  000 bostäder. Handels-
kammaren varnar för att den skri-
ande bostadsbristen är ett hot mot 

näringslivets expansion i Stockholmsområdet. Hoppsan… 
där bekräftade Stockholms handelskammare något som 
Karl Marx lärde oss för 150 år sedan. Kapitalismen är till 
sin natur parasitär och bär på fröet till sin egen undergång. 

Vi kommunister är helt överens med våra socialdemokra-
tiska vänner att nuvarande regering måste bort. Dessvärre 
tror våra socialdemokratiska vänner att allt blir frid och 
fröjd bara nuvarande regering försvinner, det tror inte vi. 
För oss är det ointressant om finansministern heter Anders 
Borg eller Magdalena Andersson så länge båda för samma 
politik. Vi menar att Sverige måste få en ny politisk dagord-
ning, en socialistisk dagordning. Hur ska vi då göra kanske 
någon invänder och hänvisar till att riksdagens alla partier 
trängs i det som kallas politikens mitt. Lugn kamrater.

Det finns ett alternativ och det är Sveriges Kommunistiska 
Parti.

Ledaren denna gång kommer från ByggKommunisten. 
ByggKommunisten ges ut av fackligt aktiva kommunister 
inom Byggnadsarbetarförbundet. ByggKommunisten ut-
kommer ca 4 gånger om året och sprids vid byggarbetsplat-
ser och fackföreningsmöten.

Finns på www.skp.se/byggkommunisten/

Fredrik Reinfeldt har haft
en enorm otur med sitt val av ministrar
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Sveriges landsbygd 2
Dorotea sjukstuga har förlorat sina fyra 
akutvårdsplatser på grund av ett beslut i 
Västerbottens läns landsting. 

Detta innebär förutom förlust av de fyra 
akutvårdsplatserna även förlust av den lä-
karjourkedja som man tidigare delat med 
Åsele och Vilhelmina och då finns ingen 
vård att få på kvällar och helger, med 
mindre än att man beger sig iväg ytterli-
gare fem mil. Vilket för en del i kommu-
nen nu innebär en resväg på 17 mil enkel 
resa för att få vård.

Doroteas stationerade ambulans måste nu 
även frekvent åka till Åsele. Eftersom den 
ambulans som var stationerad där numera 
är utbytt mot en akutbil (som egentligen är 
en förstärkt IVPA-bil som hjälper till i vän-
tan på ambulans). Katastrofteam som ti-
digare funnits att tillgå, vid till exempel en 
olycka längs med Europaväg E 45, som en 
hel del tung trafik går utmed, finns nu inte 
heller längre. Så vid en eventuell olycka där 
är man väldigt illa ute! 

Allt det här har fått invånarna att gå sam-
man och kräva en folkomröstning, som nu 
stundar inom kort. Man har även ockupe-
rat sin sjukstuga i protest mot att den har 
stängts. Ockupationen har gjorts av det så 
kallade Doroteaupproret och har pågått i 
drygt ett år nu. Alltsamman har orsakat stor 
uppståndelse och man har stridit om hur 
omröstningsfrågan ska utformas. Majorite-
ten; (S) och (MP) ville först att frågan skulle 
lyda: ”Ska budgetbeslutet om att minska 

vårdplatserna i Dorotea från 4 till 2 och att 
ersätta ambulansen i Åsele med en akutbil 
gälla tills vidare?” - och så skulle länsborna 
få svara ja eller nej på det.

Alliansen ville ha ungefär det som Doro-
teaupproret (även kallat Folkinitiativet) har 
samlat sina namnunderskrifter kring: ”Vill 
du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag 
att utforma ett åtgärdspaket som säkerställer 
sjukvård för alla, vilket bland annat innebär 
att Dorotea sjukstuga får primärvårdsjour 
och vårdplatser som tidigare och att Åsele 
får en stationerad ambulans?”

Urban Larsson, en av initiativtagarna till 
Doroteaupproret säger: ”Lagen säger att i 
ett folkinitiativ ska folkomröstningsfrågan 
ställas med utgångspunkt från vad som står 
som frågeställning på namninsamlingslis-
torna. Men så gjorde inte majoriteten till 
att börja med. Därför satte vi press på dem 
genom att säga till fullmäktige att är det så 
att ni beslutar att frågan ska vara så här, då 
överklagar vi det till förvaltningsrätten med 
inhibition! Då började majoriteten titta på 
vad som egentligen gällde. Det slutade med 
att de tog sitt förnuft till fånga och kallade 
till möte för att utforma frågan till folkom-
röstningen.”

Till ovan nämnda möte, som var den 19 
februari i Landstinget i Umeå, bjöds förutom 
en erfaren statsvetare samt Bruno Kaufmann 
två personer från initiativtagarna av Doro-
teaupproret in. En av dem var Urban Lars-
son. Han och Sören Granberg valdes av ini-
tiativtagarna ut att delta på mötet, eftersom 

Rädda Vården-demon-
stration i Malmö
Den 16 mars arrangerade nät-
verket Rädda Vården en de-
monstration i Malmö med 
anledning av de försämrade 
förhållandena inom vården. 
Demonstrationen inleddes vid 
Triangelstationen och fortsat-
te genom sjukhusområdet till 
Gustav Adolfs torg. Drygt tusen 
personer slöt upp. Parallellt an-
ordnades även protestaktioner 
i bland annat Lund och Lands-
krona.

Karin Brag, kurator på en 
vårdcentral, sade i sitt tal vid 
demonstrationen:

– Sjukhusen går på knäna till 
följd av borttagna vårdplatser, 
anställningsstopp och flyttkaos, 
och nu står vårdcentralerna på 
tur för bolagisering och omor-
ganiseringar. Med mer vård i 
hemmet skyfflas även ansvar 
över på kommunerna.

Charlie Paulsson

Fascistisk manifesta-
tion i Malmö
Den 23 mars höll det fascistiska 
nätverket Swedish Defence Lea-
gue en manifestation på Stor-
torget. Tusentals Malmöbor 
fanns på plats för att protestera 
mot denna.

Under manifestationen de-
menterade Swedish Defence 
League att det finns nazister i 
Sverige. De påstod också att is-
lam och socialismen har en sak 
gemensamt, nämligen att dessa 
använder ett kollektivistiskt 
maktspråk. 

Victor Diaz De Filippi, ord-
förande för SKP, säger att fas-
cisterna i SDL vill splittra arbe-
tarklassen och hindra den från 
att organisera sig. Han anser 
att fascisterna i SDL riktar fo-
kus bort från samhälleliga pro-
blem och skyller på invandrare.
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Privat vård fördyrar och 
försämrar kvalitén
 
Norrbottens Landsting som är S-styrt har 
med åren i ökande grad godkänt privata 
intressen i vården.

PrivAtA vårdCentrAler oCH Sjuk-
HuS 
Vinstintressen påverkar i hög grad kost-
naderna. Skattebetalarna får betala för 
profiten till aktörerna. I samhällets regi 
kan vårdcentraler drivas till självkost-
nad. Verksamheten är personalkrävan-
de, samhällsägande kan således sätta in 
två till tre gånger fler anställda för sam-
ma summa pengar, detta gäller förstås 
också kommunernas åtaganden. Vid 
Karolinska i Stockholms län har lands-
tingsrådet Filippa Reinfeldt och Mode-
raternas politik lett till för lite personal 
och att avdelningar stängts!!

tAndvården 
Tar ett exempel på hur samhällets folk-
tandvård skiljer sig från den privata 
verksamheten: Äldre människor har 
ofta mycket dålig tandhälsa, titanin-
plantat är därför mycket vanligt och är 
kostnadskrävande. Skillnaden i denna 
tandvård ser ut så här och gäller kva-
lité: Jag känner åtminstone till en pri-
vat tandklinik som infört en metod som 
avsevärt skiljer från andra kliniker, vad 
hygienen beträffar. Folktandvården an-
vänder särskilda operationsrum men 
den privata kliniken utförde arbetet i 
tandläkarstolen. Kan det vara så att 
den bortrationaliserade operationssalen 
lättare kan ge patienter benröta med 
svåra komplikationer? Färre rum ger 
naturligtvis minskad kostnad.

Det är således lätt att bevisa att privat 
vårdverksamhet blir sämre och dyrare. 
Kapitalismen försöker alltid att kompen-
sera profitkvotens fallande tendens!

Arnold Stenman,
ordförande SkP Piteå

de inte går att prata bort eller sätta sig på; 
de står upp för det de tror på och jobbar 
för. Under deras överinseende lyckades 
landstingspolitikerna till slut enas och 
folkomröstningsfrågan ska nu ställas som 
följer: ”Som en del i att nå balans i ekono-
min beslutade Västerbottens läns lands-
ting 2011 att minska antalet vårdplatser 
i Dorotea och att ersätta den stationerade 
ambulansen i Åsele med en akutbil. Vill 
du ge Västerbottens läns landsting i upp-
drag att utforma ett åtgärdspaket för hela 
länet som innebär att Dorotea får vård-
platser och läkarjourkedja som 2011 och 
att Åsele får en stationerad ambulans?”

Urban Larsson säger i telefon att han är 
nöjd, eftersom det framgår om man läser 
noga, att frågan inte bara gäller Dorotea 
utan ett åtgärdspaket för hela länet. Han 
berättar också att TV 4 Riks ska komma 
och göra ett reportage 27 mars och 28 
augusti ska det bli en livedebatt i SVT:s 
Västerbottensnytt, mellan landstinget och 
folkinitiativet. Urban tänker högt och 
frågar om jag tror att det kan vara så att 
Doroteaborna har ett större kunnande 
i frågor som rör deras sjukvård, än vad 
landstinget har? Jag svarar att ja, det tror 
jag absolut! För som han själv säger, Do-
roteaborna har verkligen tagit reda på sa-
ker och ting och satt sig in frågan på dju-
pet, det verkar inte landstingspolitikerna 
ha gjort.

Statsvetaren Bruno Kaufmann sade 
också mycket riktigt i en radiointervju 
på SR den 14 februari att han tyckte att 
majoriteten tog sig lite friheter med utfor-
mandet av frågan istället för att använda 
sig direkt av den formulering som folkini-
tiativet samlade sina namnunderskrifter 
kring. Att landstingsmajoriteten även be-
gär att en viss andel av de röstberättigade 
ska delta för att man ska bry sig om be-
slutet, är inte heller praxis.

Datumet för folkomröstningen, som 
alltså gäller de som bor i Västerbottens 
län, är nu föreslaget till den 8 september 
i år. Det som kan vara negativt för valdel-
tagandet är att detta är första helgen på 
älgjakten i länet. Det finns dock möjlighet 
att förtidsrösta.

Frågan om sjukvård för alla har blivit 
en symbolfråga även för andra besparing-
ar inom vården på andra platser i länets 
inland. Folkinitiativets syfte är att Väster-
bottens län ska leva genom säkerställande 
av trygghet och service, öka inlandets till-
växt och ge hela länet en positiv utveck-
ling. För att åstadkomma detta föreslog 
man folkomröstningen och en ny förord-
ning i landstinget som inkluderar det åt-
gärdspaket som man vill ska säkerställa 
sjukvård för just alla. Folkomröstningen 
blir den första i ett landsting någonsin.

Eftersom Västerbottens län innefattar 
även delar av Lappland så är frågan av es-

sentiell betydelse för ett levande län; utan 
tillgång till sjukvård kan människor inte 
leva där, då det kan bli sträckor upp till 
35-40 mil till närmsta läkare. 

En invånare i Fällfors som vill vara 
anonym säger till Riktpunkt: ”Man har 
lite blandade känslor. Landstingsmajori-
teten (S) har begått ett misstag men vill 
inte erkänna det. Att lämna Åsele som 
också är ett fjäll- och turistområde utan 
ambulans är helt fel. Alliansen utnyttjar 
situationen men även enskilda kända so-
cialdemokrater och vänsterpartister anser 
att majoriteten har begått ett fel.”

Urban Larsson, egenföretagare i Doro-
tea och aktiv i Folkinitiativet, skriver på 
Västerbottenkurirens internetforum: ”Det 
skrivs historia i Västerbottens län just nu!  
För första gången har man i ett landsting 
lyckats samla in nog många underskrifter 
för att tvinga upp frågan om en folkom-
röstning på landstingets bord. Och med 
stöd från (V), (M), (C), (Kd) och (Fp) så 
fick man till stånd en folkomröstning.

Att faktiskt samla in nog många un-
derskrifter i ett helt landsting är enormt 
svårt. Att dessutom göra det i Västerbot-
ten som i hög grad är glesbygd har krävt 
stora insatser och engagemang av alla 
deltagande. Men när det gäller så viktiga 
saker som ”liv och hälsa”, kanske rent av 
möjligheten att kunna bo kvar i Väster-
botten och dess inland, ja då lyckas man 
- och det med råge. Vad menar jag då 
med ”liv och hälsa”? Jo, man har urhol-
kat sjukvården till den grad att invånare i 
länet utsätts för ett onödigt och ovärdigt 
lidande när man behöver hjälp som mest 
för att kanske i värsta fall ha en möjlighet 
att överleva.

Duktig, omtyckt personal med stor och 
mångårig erfarenhet av både sitt arbete 
samt patienter (läs invånare) lämnar sina 
arbetsplatser och länet, ja inte ovanligt 
själva LANDET för att deras arbetssi-
tuation är ohållbar. Indragna vårdplatser, 
ambulanser, kommuner som tvingas be-
tala ur kommunalskatteintäkterna (Malå 
t.ex.) för att bibehålla det landstinget är 
ansvarigt för och som vi redan betalat 
landstingsskatt för.

Nyligen har vi kunnat läsa i tidningar 
om en 7-åring som brutit benet som fick 
vänta i 3½ timmar på ambulans (utan 
smärtlindring förstås). Då helikopter åter-
igen visat sig vara ett osäkert alternativ 
att verkligen nå fram. Hur många timmar 
ytterligare det tog innan han kommit till 
läkare är svårt att veta, men gissar på 2.

Ska vi verkligen godta detta? Mot bak-
grund av detta ska alltså en folkomröst-
ning hållas som vill ge landstinget i upp-
drag att säkerställa en rimlig vård i hela 
länet, Hela länet har blivit drabbat av 
nedskärningar som gjort att vården vi har 
nu hamnat långt under anständighetens 
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gräns. De styrande i landstinget, (S) (Mp), 
försöker nu på alla sätt att motarbeta om-
röstningen. 

Först ger man sig på omröstnings-
frågans formulering, men tvingas kom-
promissa så att det vid en hastig anblick 
verkar som frågan enbart rör vården i 
Dorotea och Åsele, men för den som lä-
ser noggrant ser att det ändå står att den 
gäller vården i hela länet. Sedan försökte 
man lägga omröstningen på Mors dag, 
sannolikt för att hålla deltagandet i om-
röstningen lågt. När detta misslyckades så 
vill man nu lägga den på det som lokalt 
ibland kallas ”Fars dag” - d.v.s. älgjakts-
premiären. För säkerhets skull så har man 
deklarerat att om inte minst 50 % röstar 
så tänker man inte bry sig om resultatet.

Så yttrar sig det pampvälde som Soci-
aldemokraterna i Västerbotten ännu står 
för, med benäget bistånd av Miljöpartiet 
(och i kommunerna av en del enskilda 
vänsterpartistiska ledamöter). Folkvilja? 
Gräsrötter? Solidaritet? Med tanke på 
deras agerande verkar det inte vara gång-
bara ord för (S) här i norr. Här verkar 

prestige och maktspråk gälla för den folk-
valda majoriteten i landstinget. Ska inte 
dessa folkvalda representera oss folket? 
Demokrati är bara ett irritationsmoment 
som nu måste genomlidas för syns skull.

Det är nu upp till oss själva att visa de 
som nu inte verkar förstå den representa-
tiva demokratin, att vi invånare fått nog 
av deras inskränkta synsätt och går man 
ur huse och gör vår röst hörd i den kom-
mande folkomröstningen som vi alla job-
bat så hårt för att få till stånd. För i Väs-
terbotten skrivs det just nu historia - och 
sista kapitlet är ännu inte skrivet!”

Erik Strömbom, också aktiv i Doro-
teaupproret, skriver i en opinionsartikel 
i Västebottenkuriren att han har beställt 
årsredovisningarna från både VLL och 
Region Västerbotten och gått igenom dem 
och räknat ihop att VLL genom allvarlig 
försummelse går miste om 360 miljoner kr 
i minskade statsbidrag. I 2011 års budget 
finns en utgiftspost för ”lämnade bidrag”, 
som ökade från 258 miljoner kr 2011 till 
300 miljoner kr 2012, vilket är en ökning 
med 42 miljoner kr. Likaså finns en post 

för ”övriga kostnader” på 781 miljoner. 
Dessa två poster utgör drygt en miljard av 
budgeten. Vidare menar Erik Strömbom i 
sin artikel att ”ett sparbeting på tio pro-
cent på denna miljard, som inte specifice-
ras i årsredovisningen skulle ”inarbeta” 
drygt 100 miljoner.”

 Han tycker att ”landstinget hela tiden 
har skyllt på ekonomin men när Dorotea-
borna påvisat att deras redovisning inte 
stämmer så kommer något annat argu-
ment, som till slut mynnat ut i att vi varit 
tvungen att ta till lagen om förstärkt folk-
initiativ (vilket är ett demokratiskt verk-
tyg för folket) och kräva en folkomröst-
ning vilken tyvärr enbart är rådgivande 
men ändå måste visa vad å hur befolk-
ningen, i det här fallet länet, tycker.” 

Den ilska och vanmakt som ortsborna 
känner går inte att ta miste på. Detta är en 
akut fråga om stora delar av länets över-
levnad. 

valentina Westling
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Lyckat 30-årsjubileum för RSMH Malmö
Under tre dagar, mellan den 20 – 22 
mars, firade Riksförbundet för Social 
och Mental Hälsa Mittpunkten Malmö, 
30-årsjubileum.

Riksförbundet för Social och Mental 
Hälsa vill att människor som mår psy-
kiskt dåligt ska bemötas med förståelse 
och respekt och ges goda förutsättning-
ar för att komma tillbaka till ett gott 
liv, beskriver organisationen sig på sin 
hemsida.

Tre av fyra Malmöbor har haft, li-
der av eller känner någon med psykisk 
ohälsa. Detta är en del av vad RSMH 
uppmärksammade på konferensen.

I Malmö har organisationen funnits i 
30 år, men det var först för två år sedan 
som det blev liv i organisationen igen, 

efter att den slumrat till i några år. Ma-
rianne Overholdt, idag ordförande för 
RSMH Malmö, var med vid nystarten.

– Vi tar emot alla människor som har 
sociala problem, inte bara människor 
som har erfarenhet av psykisk ohälsa. 
Här kan de träffa andra i liknande si-
tuationer, säger Marianne Overholdt.

På jubileet, som också var en kon-
ferens, deltog ett hundratal personer. 
Både människor från professionen, till 
exempel läkare och vårdpersonal inom 
psykiatrin, samt folk med egna erfaren-
heter av psykisk ohälsa. Ledorden för 
dagarna var inflytande, återhämtning 
och självbestämmande.

Förutom RSMH Malmös viktiga ar-
bete behandlades under dagarna också 
nyheter inom psykiatrin i Malmö. Ett 
exempel är IPS (Individual Placement 

and Support) som är en metod för att 
stötta människor med psykisk ohälsa 
ute på arbetsmarknaden. Det hölls 
även paneldiskussioner. På torsdags-
kvällen, näst sista dagen, ägde en fest 
rum där det serverades italiensk buffé.

Marianne Overholdt säger att kon-
ferensen var ett lyft för organisationen. 
Hon poängterar ett talesätt som kas-
sörskan i organisationen brukar an-
vända: 

– Tillsammans kan vi göra skillnad.
Malmös kommunalråd för vård och 

omsorg, Carina Nilsson (S), som lovat 
delta på konferensen, lämnade återbud 
i sista stund.

fredrik jönsson

Ökning av psykisk ohälsa
bland kvinnor och män
Antalet sjukskrivning-
ar har ökat lavinartat 
sedan 2010, skriver 
Arbetet den 27 mars. 
Samtidigt har psykisk 
ohälsa i form av ångest 

och sömnproblem drabbat allt fler kvinnor. Den psykiska 
ohälsan och sjukskrivningarna ökar också bland män. 

Detta konstateras i Försäkringskassans redovisning av 
sjukfrånvarons utveckling som man lämnar till regeringen. 
Längden på sjukskrivningarna bland arbetslösa ökar.

Från vänster: RSMHs förbundsordförande Jimmie Trevett, RSMH Malmös Ann-Charlotte Björklund och RSMH Malmös ordförande Marianne Overholdt.
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Krönika: De osynliga
Lördags kväll tog sitt. Det var inte fre-
dag precis, men ändå. Då bestämde jag 
att göra rätt för mig på söndag morgon. 
Tidigt. När alla sover. Ok. Inte alla. Det 
finns morgonpigga, det finns de som job-
bar, det finns de som är tvungna att vara 
ute. För länge sedan fick jag en idé och 
tyckte att det var dags att göra något 
åt den. Var vaken redan vid fem ”am”. 
Batterier fulladdade, två väskor med tre 
kameror, termos med kaffe, en liten fick-
plunta med fin kubansk rom (på grund 
av kylan!) och diverse, redan packade. 
Tio kilo på ryggen cirka. Dagens silkefo-
tografer har kameror som väger ett par 
hundra gram. Mina är mer en två kilo 
styck?? Krigskompisar. Veteraner som jag 
själv. Stora, och jag älskar dom… Nikon 
den helige. Sista koll på cykeldäck. Det 
är bara att trampa. Cykeln av oberoen-
deskäl. Rutten är redan bestämd. Vind-
stilla därute. Och jag är tjockklädd. No 
problemo.

Cyklar Västkustvägen, förbi Syd-
svenskan och tankarna snurrar åt mina 
kompisar där, fotografer som förmod-
ligen rullar i sina varma sängar, med 
rumpan mot någon annans. Dom har 
säkert jobbat hårt med att ta bilder av 
”bolls– and hootersshakers” igår kväll. 
På de som kolgruvor i Kina eller sibiriska 
tundran gråter efter, underhållare ”min 
pinne”, och utan champagne och kaviar 
skulle de dit!!

Det är jävligt svårt att cykla i uppförs-

backe, alltid, efter trafikljuset blir det 
lättare... Inte levande själ någonstans. 
Utom min. Mot ”Kafé David”, mot 
Stadsmissionen. Tankarna återvänder 
hela tiden till J., den hemlöse, boende i ett 
hemmagjort grophus, en människa som 
blev en kär kompis till mig efter två års 
plåtande och ca 5 000 (fem tusen!) bilder. 
Det blir en bra bok om hemlöshet och ut-
satthet. MADE IN SWEDEN! Kamp om 
själva livet. För länge sedan frågade jag 
min käre ”mate”, Steve McCury, varför 
fotografera elände långt borta när vi har 
elände framför egna dörrar?? ”Yes, here 
at home, we have no misery, it’s just roses 
here, haha!!”.  Snacka s.k. … eller poli-
tik!!??... Sak samma.

Tills tankarna rullar, redan 
vid Slussplanen, som inte finns 
mer. Take left  på Ö Förstadsga-
tan och tredje till höger, direkt 
mot mer elände. Gode Gud..! 
Kommer fram till kurvan och 
parkerar cykeln till höger mot 
väggen och tar mitt emballage.  
”Ta bort cykeln!!”, jag uppfat-
tar inte det första gången. ”Ta 
bort den jävla cykeljäveln däri-
från!” en behaglig flickeröst 
från kriminalvåden, då uppfat-
tar jag. Det är åt mig någon 
flicke–detective skriker! Såg en 
”J.Lo”, Jennifer Lopez framför 
mig i mina konstnärliga dröm-
mar. Jag lyfter hand mot ett par 
tusen fönster och skriker ”ne-
mas problemas!!” i hopp att 
hon hör mig och förflyttar snällt 
och snabbt fordonet mittemot 
Stadsmissionen. 

Kriminalvården och hemlösa 
tillsammans??  Ja, det passar till 
känslan av samhörigheten och 
livets landskap. Massor med 
cyklar redan där.

Som målmedveten fotograf tar jag med 
det samma några bilder innan jag går 
in, folk dyker upp från alla håll men jag 
undviker att ta bilder på dem.  Har en 
känsla att det inte är rätt. Och det är inte 
Afrika eller Asien precis här.

Inne i Stadsmissionens korridor träffar 
jag en hjälpande flicka och frågar henne 
om jag kan ta mina väskor med mig? – 
”javisst”, svarade hon. Javisst, tänkte 
jag, om du bara visste vad jag har i dem.

Herregud, därinne fullt med folk! 
Bio, teater, nej, de utsatta, de som ”inte 
finns!”, my God. De finns i stort!! Jag 
överblickar salen och tänker snabbt, 
skulle jag ta några bilder härinne, och får 
snabbt en hatisk känsla mot mig själv, jag 
kan vara kaxig mot de kaxiga men nej, 
inte här, inte utsätta de redan utsatta.

Jag går mot disken och väntar tills de 
andra före mig får sin frukost. Ett kraf-
tigt blont berg av människa står bakom 
disken och delar ut gröt, ägg, kaffe med 
mjölk. Min tur:

– får jag en kopp kaffe?  
– Javisst, sa berget till mig.  
– Får jag kanske lite mjölk i? frågade 

jag snällt. 
– Javisst, sa han och kryddade min 

kopp med mjölk. 
Jag tog koppen och, för att inte vara 

så synlig, gick jag mot ett bord med en 
ätande besökare.

     – Får jag sätta mig mitt emot? frå-
gade jag honom viskande. 

     – Inget problem, sa han, en liten 
kille, böjd över sin sandwich med ägg på.

Jag tittade över salen och blev plötsligt 
medveten om tystnaden, inte ens knivar 
eller gafflar hördes. De som pratade med 
varandra gjorde det viskande utan att det 
hördes. De osynliga ville inte synas. Jag, 
som är en stor och högljudd och kaxig 
son of a bitch, kände mig plötsligt liten 
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och respektfull, som i kyrkan. Jag fladd-
rar med blicken över väggarna fulla med 
tavlor, underbara tavlor, riktig konst ska-
pad från hjärtat, från livet självt. KONST 
med stora bokstäver.  Paul Gauguin, Leo-
nardo, Rafael, Rubens, van Gogh, herre-
gud, så vackert! Som min kompis J. den 
hemlöse sa en gång om solnedgångens 
färger: ”Detta är Rembrandt för fan!”

Jag tog min kopp och smög mig till 
disken igen. 

– får jag be om lite påfyll-
ning?  

– Javisst, sa det snälla 
berget i människokroppen. 

– Jag har sett dig någon-
stans, försöker jag smyga 
mig till ett samtal. 

– Javisst, här i Malmö, sa 
han. 

– Definitivt, svarar jag, 
fast jag överskrider Syd-
svenskans gräns vart femte 
år. Norrifrån sett. 

– Får jag ta någon bild av 
dig? Jag är frilans fotograf, 
avslöjade jag mig spontant. 

– Javisst, svarade han. 
Men du ska veta att jag är bara en vo-
lontär här.

– Det är OK, sa jag, lika bra eftersom 
de osynliga inte vill synas och det är be-
svärligt att köra ronden och fråga här 
inne. Får jag ta bilder av dig? Men tänk 
två gånger innan du svarar, frågade jag 
honom igen. 

– Inga problem, plåta bara, var han sä-
ker på sin sak. 

Jag har tagit miljontals bilder under 
mitt liv, men plötsligt och 

första gången var jag så himla osäker, 
fan, att ta till kameran här inne. Jag har 
tagit bilder inne på sjukhusen med dö-
ende människor, poliser på polisstationer, 
beväpnade idioter.  Men här inne? Jag 
tog två bilder, och mycket dåliga sådana, 
måste jag erkänna, fan i helvete, så då-

lig till mods blev jag. Jag har fallit offer 
för stor respekt för de här människorna, 
lyste det genom mitt huvud. 

– Och ditt namn? frågade jag honom.  
– Robert, sa han snällt.
– Nu stoppar du kameran i väskan, 

hörde jag en ny och mycket bestämd kille 
bakom disken. 

Den allsmäktige där, tänkte jag.
– Visst! sa jag, jag vill inte göra något 

dumt. 

– Men så fin konst har ni här på vä-
garna, kunde jag inte ta några bilder av 
den, försökte jag i alla fall. 

– Nej, nej, sa han, vi ska ha vår egen 
vernissage, och det är vår uppgift att ta 
bilderna. Du ska inte blanda dig i vårt 
arbete. 

– Respekt, sa jag, tänkte på kapita-
lismens utnyttjande av allt och alla, och 
gick till mitt bord. Jag drack snabbt upp 
mitt kaffe med en känsla av att jag inte är 
så önskvärd här inne. Fast de utsatta var 
alltid så vänliga därute på gatan. Dags 
att försvinna, men några bekanta fick jag 
i alla fall.

Där ute såg jag mig om lite bättre … 
gatan, så fin så fridfull … gamla och nya 
byggnader, reflexer... jag kunde inte låta 
bli än att bara plåta, bild efter bild. Då 

dyker en Mats 
upp, lite försenad 
till frukosten. Men 
villig att ställa upp 
framför kameran. 
Jag tar först bilder 
i färg och tar sedan 
till B&W kamera. 
Vill ha lite konst-
närliga bilder, för-
söker ställa in ka-
meran efter mina 
idéer. 

– Va´ fan tar det 
så lång tid! skriker 
han åt mig. 

Jag vet att han 
är hungrig och 
snabbar på lite 

grann.
Där såg jag Stadsmissionens butik, full 

med konst i skyltfönstret. Aha, tänkte 
jag, här kan ni inte sätta kedjor på mig, 
och kameran gick sin smärtsamma gång.

Östra Förstadsgatan var tom och tyst. 
Epic. Tystnaden bröts bara av enstaka 
och helt tomma busar som sakta gled 
förbi, utan brådska, ingen som väntar. 
Det går genom mitt huvud att de ska slu-
ta köra söndagar för att spara pengar åt 
de rika kapitalisterna. Plötsligt dök upp 
ett mycket glatt och pratsamt kyrkligt 
par från Jehovas med ”Vakna-bladet” i 
händerna. Jag fick lyssna lite om bibeln 
och var villig att ta emot Bladet mot någ-
ra bilder. De var lite nervösa men gick på 
det mot slutet. Mycket fint folk, måste 
jag säga.

Redan vid Slussplanen, den som inte 
finns mer. Kan inte känna igen den. Ett 
nybygge, ett flervåningshus med utsikt 
mot – ingenting. På ena sidan järn och 
vajer, järnvägen, resten av utsikt är di-
rekt mot fönster runt omkring. Det blir 
ökad persiennförsäljning vid Slussplanen. 
Hoppas bara att det blir billiga lägenhe-
ter till ungt folk!

Och den, herregud, rondellen. Asso-
cierar direkt till taggtråd och koncen-
trationsläger. I min värld boskap tas vid 
horn, människor för ord. Yes, morötter 
och piska. Vilket hästhuvud kom på det. 
Och ful är den! Rondellen, menar jag.

Cyklar tillbaks förbi havet av nya bilar 
i hamnen. Vitt hav av bilar. Vem fan kö-
per dem i dagens läge? Då kom jag ihåg 
en bild som jag tagit några år tidigare, 
med döda bilar. Stendöda, ha.

Tomt på folk och bilar fast klockan re-
dan är elva. Yes, bränslepriser, och kylan.

Jag cyklar förbi Sydsvenskan igen. 
Tankarna gick till mina vänner, POY, 
Årets Bilder och War Photographer. För 
mig finns det två sorters Krigsfotografer, 
riktiga, som Robert Capa, James Nacht-
wey, Kevin Carter, Greg Marinovich, Ken 
Oosterbroek, Joao Silva etc. De andra är 
attrapper, så som gamar, kommer de ef-
ter. Att komma en dag eller ett år efter 
krigets slut, skit samma. 

Underbara vattenreflexer på Segeån. 
Tog bilder!  Netto i sikte, öppet, kommer 
ihåg att jag saknar ”Nordic Sugar”. Tack 
Netto. Då kom jag ihåg att min termos 
och min lilla plunta ligger fortfarande 
oöppnade, bortglömda, så är det om man 
är riktig fotograf. Med socker i händerna 
tänkte jag på J. igen. Att cykla den här 
rutan från Alnarp till Stadsmissionen 
varje dag. Och tillbaks! För en tallrik 
varm soppa. Fan!

Med varma hälsningar
ian Matt
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Kongressdebatt: Bortom verkligheten
Det moderaterna inte lyckas med i nutid 
ska de åstadkomma i framtiden. Den 26 
mars skriver Fredrik Reinfeldt, Jan Björk-
lund, Annie Lööf och Göran Hägglund i 
Framtidskommissionens slutrapport.

”Hösten 2011 tillsatte regeringen 
Framtidskommissionen. Syftet har inte 
varit att komma med lösningar – det ar-
betet återstår, och det hanterar vi varje 
dag. Syftet har i stället varit att iden-
tifiera utmaningar så att vi kan rusta 
Sverige bättre inför framtiden.

I ett och ett halvt år har Framtids-
kommissionen talat med och lyssnat på 
människor runt om i vårt land. Bilden 
som växer fram är ett Sverige i föränd-
ring. Vi ser trender på flera områden 
där kommissionen haft särskilt fokus: 
hållbar tillväxt, demografisk utveck-
ling, integration på arbetsmarknaden, 
demokrati, jämställdhet och social 
sammanhållning.”

Först river moderaterna den svenska 
välfärden. För att sedan bygga upp 
den på nytt? Knappast, den hållbara 
tillväxten har man sålt till de multina-
tionella storbolagen och öppnat för en 
plundring av våra nationella tillgångar. 
Miljökraven som ställs på de stora bo-
lagen är ringa och det ställs heller inga 
krav på infrastrukturen runt de gruv-
samhällen som nu växer upp i form 
av övernattningsbaracker. Arbetarna 
flygs istället till sina arbetsplatser vil-
ket knappast gynnar miljön. Det byggs 
inga bostäder eller samhällsservice i 

dessa samhällen vilket skulle kunnat 
skapa fler arbetstillfällen. Ur det soci-
ala perspektivet är ett baracksamhälle 
knappast uppbyggande.

Under moderaternas styre har både 
jämställdheten och den sociala sam-
manhållningen minskat. Klassklyftorna 
har ökat. Välfärden ligger i de skat-
tefrälses händer. Jobbskatteavdragen 
betalas av ålderspensionärerna som be-
talar en högre skatt än den arbetande 
befolkningen. Det betalas av de sjuka 
genom en minskad sjukförsäkring. Ge-
nom att inte låta våra inbetalda skat-
temedel gå tillbaka till folket gör idag 
regeringen stora vinster. Sjukförsäk-
ringen har vi själva betalat genom våra 
sociala avgifter och i ett demokratiskt 
samhälle med demokratiska lagar ska 
dessa medel gå tillbaka till de behö-
vande. Istället har man låtit sjukförsäk-
ringen betala jobbskatteavdragen. Vår 
förre socialminister gick stolt ut och 
förkunnade det för det svenska folket 
som om det vore en bedrift. Kanske 
därför hon är vår förre socialminister. 
Sanningens språk är inte politikerns 
språk. De som tror det hamnar ute i 
kylan.

”Vi ser att klimatet förändras och 
att jorden lever över sina ekologiska 
tillgångar, det är en utmaning som be-
höver tas på allvar. Kostnaderna och 
konsekvenserna om världens länder 
inte agerar kommer att bli stora. Vi be-
höver skapa ett hållbart samhälle ur ett 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt per-

spektiv. Problemen löses inte av Sverige 
ensamt, men vi har ett ansvar.”

Sverige har gjort nog när det gäller 
klimatåtgärder, sade herr Reinfeldt för 
några år sedan. Tydligen är det så för 
klimatförbättrande åtgärder lyser fort-
farande med sin frånvaro och åtgärder 
för konsekvenserna i vårt samhälle som 
klimatförändringen innebär existerar 
inte. I en framtid är det för sent. En 
klimatförbättrande åtgärd är att satsa 
på infrastrukturen i form av järnvägar 
istället för att satsa på motorvägar.

”Vi tror också att innovatörer och 
entreprenörer kommer att få en allt 
mer betydelsefull roll för att skapa en 
hållbar tillväxt. Därför ska vi fortsätta 
verka för ett konkurrenskraftigt före-
tagsklimat och ge goda förutsättningar 
för forskning och innovation. Vi måste 
också bli bättre på att identifiera star-
kare styrmedel för att hantera miljö- 
och klimatproblemen.”

Detta har moderaterna lämnat över 
till marknaden att sköta. Man ned-
monterade tanken på en svensk vac-
cinations- och forskningsanstalt. Den 
medicinska forskningen har man sålt 
till läkemedelsföretagen som lägger 
ned verksamheten i Sverige och för den 
utomlands. Om Sverige hade haft en 
egen vaccinationstillverkning så hade 
vi sluppit köpa in vacciner under im-
munitet med det förödande resultat vi 
sett i form av allvarliga biverkningar. 
Svenska regeringen har tecknat avtal 
med de stora läkemedelsjättarna att vid 
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utrop av pandemi köpa upp vaccin till 
hela befolkningen. Representanter från 
läkemedelsbolagen sitter därför i WHO 
och ropar varg när ingen varg är synlig 
och kommer vargen, vilket den gör nå-
gon gång är vi inte garanterade vaccin 
som räcker till hela befolkningen.

”Vi ser att vi lever allt längre och att 
andelen i arbetsför ålder blir mindre. 
År 2060 beräknas varje person som ar-
betar behöva försörja sig själv och näs-
tan en hel person till, som inte jobbar. 
Det är inte hållbart. Vi behöver möta 
detta på flera sätt. Bland annat genom 
att förlänga arbetslivet.”

Vore det inte bättre att se över och 
förändra pensionssystemet? Vilken ar-
betare med tungt kroppsarbete orkar 
arbeta till 75 års ålder och hur lätt är 
det för en icke studievan att inhämta 
nya kunskaper sent i livet. Den som 
vill och orkar må få fortsätta att arbeta 
men den möjligheten har alltid funnits. 
Det kan inte ske genom tvång. Våra 
pensionspengar ska inte spekuleras 
bort på marknaden. Pensionen ska säk-
ras och byggas på det tidigare arbets-
livet. Pensionen är innehållen lön och 
inte det bidrag herr Reinfeldt vill få det 
till.

”Vi ser att män och kvinnor fortfa-
rande inte har samma möjligheter, att 
lönerna är ojämställda och att det finns 
ett kunskapsglapp mellan pojkar och 
flickor i skolan, där pojkarna hamnar 
på efterkälken. Detta trots att Sverige 
är ett av världens mest jämställda län-
der.”

Det allvarligaste är att både pojkar 
och flickor har hamnat på efterkälken 
när det gäller kunskapsnivån. Det när 
allt mindre medel tillförs undervisning-
en . Istället för att satsa på utbildning 
har man sålt denna till vinstdrivande 
företag. De svenska friskolorna är uni-
ka, ingenstans i världen tillåts riskkapi-
talbolag eller privata aktörer göra vinst 
på inbetalda skattemedel. En vinst som 
de dessutom placerar i skatteparadis.

”Vi ser även att människor sannolikt 
kommer att fortsätta komma till Sveri-
ge för att söka skydd från krig och för-
följelse. Sverige ska fortsatt ha en soli-
darisk och human flyktingpolitik, och 
vi behöver satsa mer på integration. Vi 
ska också fortsätta att vara ett öppet, 
tolerant och demokratiskt land där alla 
kan uttrycka sin åsikt.”

Så säger man och så sitter Tobias 
Billström som migrationsminister. Det-
ta faktum visar på moderaternas egent-
liga agenda, mer behöver inte sägas.

”Analysen av materiell standard, 
som är väl utbyggd, behöver komplet-
teras med nya mått på välfärd. Vi ser 
med oro en utveckling där allt fler barn 
och unga mår psykiskt dåligt. Detta 
trots att den ekonomiska standarden 
aldrig har varit bättre. Vi behöver fort-
sätta fundera på hur politiken kan bi-
dra till ett samhälle där arbetslinjen är 
central men där det samtidigt finns tid 
och utrymme för familjeliv och relatio-
ner.”

Ja, varför mår allt fler barn och ung-
domar psykiskt dålig? Kan det möj-

ligen ha med den ökande otryggheten 
att göra. Otrygga föräldrar ger otrygga 
barn. Medvetenheten om att arbetslös-
het och sjukdom inte medger en rimlig 
levnadsnivå skapar otrygghet. Genom 
att nedmontera våra trygghetssystem 
har moderaterna skapat denna otrygg-
het. De trygga varaktiga arbetsplat-
serna blir idag allt färre i takt med att 
bemanningsföretagen ökar i antal. Vi 
har lyckats med att hålla dessa beman-
ningsföretag utanför vårt lands gränser 
tills moderaterna fick makten. Och att 
våra ungdomar i avsaknad av fram-
tidstro mår allt sämre är inte underligt. 
Ungdomsarbetslösheten ökar. Istället 
för att skapa arbeten för våra unga har 
moderaterna gjort allt för att de inte 
ska komma i arbete. En lönesänknings-
politik skapar inte fler arbeten. Istället 
borde satsningar göras på den offent-
liga sektorn vilket skulle bereda våra 
unga platser i arbetslivet och en styr-
ning av byggsektorn mot billiga hyres-
rätter skulle gynna våra ungas rätt till 
ett självständigt liv.

Kommer det någonsin att bli möjligt 
att bygga upp Sverige igen ur modera-
ternas ruiner? Moderaterna befinner 
sig bortom verkligheten. Man blundar 
för det man inte vill se och när man 
lyssnar på folket så är det endast ge-
nom FRA.

Astrid boman

Regeringen augusti 2012. Foto: Martina Huber/ Regeringskansliet.
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”Han planterade fröna för ett nytt land, han be-
friade oss, han planterade i oss medvetenhet, kär-
lek, fred; han planterade dessa värderingar i de 
fattiga, de gamla, de ödmjuka, de funktionshin-
drade, i alla människor i behov av ett gott styre. 
Chavez planterade sig själv i våra hjärtan.”
(Okänd man, Chavez begravning)

Han dog för att leva för evigt
Hugo Rafael Chavez Frias, Venezuelas 
president och den bolivarianska re-
volutionens obestridliga ledare, avled 
den 5 mars i cancer. Borgerlig massme-
dia kunde inte låta bli att ventilera sin 
glädje över hans död och förespår nu ett 
nytt kapitel i Venezuelas historia d.v.s. 
en återgång till det gamla. Problemet är 
att trots tidningars, tv-nyheters, exper-
ters och politikers högljudda raljerande 
om att venezolanerna nu äntligen fått 
tillbaka sin frihet så kan de inte dränka 
rösterna som över hela världen skande-
rar med knutna nävar ”Chavez lever, 
kampen fortsätter!”. 

Under sin tid vid makten genom-
förde han flera reformer som förbätt-
rade livssituationen för de fattiga. För 
att genomföra dessa var han tvungen 
att bryta mot den nyliberala politiken 
som under många år endast berikat ett 

fåtal. Han lät sig vägledas av den in-
ternationella solidariteten och skapade 
olika samarbetsprojekt som ALBA, ett 
handelsprojekt byggt på rättvisa och en 
motvikt mot de olika och ofta påtving-
ade amerikanska frihandelsavtalen. Ett 
annat projekt är de olika bolivarianska 
”missioner” som bl.a. erbjuder gratis 
sjukvård och mat till kraftigt reduce-
rade priser. Enligt Världsbanken mins-
kade fattigdomen mellan 1999 och 
2011 från ca 50 % till 28 % medan 
den extrema fattigdomen föll från 23 
% till 8 %. Hushållens konsumtions-
förmåga nästan fördubblades mellan 
2003 och 2011 från att ha varit ca 
2300 US-dollar till ca 4000 US-dollar. 
På två år byggdes över en kvarts miljon 
nya bostäder och ca 200 000 planeras 
att bli färdiga i år. Med hjälp av Kuba 
lyckades man utrota analfabetismen på 

ett par år och det har skett en drama-
tisk ökning av elevantal på förskola och 
gymnasium, en ökning med ca 50 % 
med deltagande från 50 % 1999 till ca 
75 % 2011. Störst är ökningen av stu-
derande som tar examen på högre nivå 
(från ca 700 000 till ca 2300 000 på 12 
år). 

venezuelA bAnkrutt?
Under de gångna 14 åren så har olika 
domedagsprofeter konstant kraxat om 
Venezuelas bankrutt. Ansedda tidning-
ar som New York Times, the Guardian 
och The Economist har (för att inte tala 
om våra egna inhemska tidningar som 
efterhärmat dem) publicerat artiklar 
som berättar om den extrema inflatio-
nen, den minskande jordbruksproduk-
tionen och den alltmer förfallna infra-
strukturen inom energisektorn som det 

12           Riktpunkt nr 4 2013



utrIKeS

inte investeras i. Sanningen är precis 
tvärtom, något som utmärkta vene-
zuelanalysis.com avslöjar. Inflationen 
har varit mycket lägre under Chavez 
regeringar än tidigare, jordbrukspro-
duktionen har ökat, särskilt sädesslags-
produktionen som det närmaste ökat 
explosionsartat genom regeringens för-
sorg. Och den omtalade energisektorn? 
Där ökade produktionen med nästan 
70 % på 10 år. Däremot är det sant att 
det finns brist på matprodukter, el och 
att inflationen är hög. Men detta är ett 
resultat av att den inhemska produktio-
nen inte kan mäta sig med den enorma 
höjningen av levnadsstandarden de se-
naste åren. Eller som en venezolan på 
ett utmärkt sätt svarade en oppositions-
politiker när denna påstod att matbris-
ten var regeringens fel med frågan ”Var 
finns då mjölken?”: ”Mjölken finns i 
magen på Venezuelas fattiga.”.

Tvärtom mot vad man påstår så har 
Chavez jordreform, nationalisering av 
vissa sektorer ökat investeringarna och 
inte minskat dem. Och om det nu är 
så att Chavez ekonomiska politik inte 
är bra varför var investeringarna lägre 
förr och varför var tillväxten mellan ca 
4-6 % de senaste åren?

Borgerliga massmedia drar sig inte 
för lögner men det betyder inte att Ve-
nezuela inte har problem med t.ex. kri-
minalitet och oljeexportberoende men 
det är inget som man försöker att dölja. 
Man har öppet deklarerat att dessa pro-
blem är framtida utmaningar som den 
bolivarianska revolutionen ska lösa.

vilkA är deMokrAter?
En annan sak som Chavez alltid an-
klagas för var inskränkande av den 
personliga friheten och demokratin. 
Detta påstående måste vara den värsta 
av alla lögner man fabulerar om. Tvär-
temot detta påstående har man sett till 
att utveckla demokratin genom olika 
välförberedda folkomröstningar, stär-
kandet av befintliga och skapandet av 
nya massorganisationer och rörelser, 
utvecklandet av lokala medier som när-
radiosändningar och bildandet av nya 
public service-kanaler. 

Men framförallt så är den bolivarian-
ska revolutionen en kvinnorevolution. 
Efter en period då kvinnors rättigheter 
var på stark tillbakagång har revolu-
tionen säkrat deras plats i det främsta 
ledet. På 6 år så ökade kvinnornas re-
presentation på arbetsplatserna från 
43 % till 81 %. Ett kvinnoministerium 
likaså domstolar som specialiserar sig 
på våld mot kvinnor skapades och för-
äldrarledigheten ökade och omfattar nu 
också män. Kvinnornas representation 
har ökat på alla politiska nivåer och 

den ökar hela tiden. 
Genom en lag som 
antogs år 2000 är mi-
litär och milis nu ock-
så öppet för kvinnor 
vilket har lett till att 
26 % av de som tog 
examen förra året vid 
de olika militära hög-
skolorna var kvinnor, 
ett resultat av Cha-
vez popularitet.  Med 
dessa exempel kan 
man lätt konstatera 
att den bolivarian-
ska revolutionen har 
gått hand i hand med 
kvinnokampen eller 
som Lisseth Pavon, en 
23 årig juriststuderande, sa vid Chavez 
begravning:

”jag gick dit och jag ville röra 
vid honom, för att berätta att 
han tog bort våra ögonbind-
lar… Chavez har inte gett mig 
något materiellt, det handlar 
om makten som han gav oss”  

Man lyfter också ofta fram Chavez 
deltagande i statskuppen 1992 mot den 
dåvarande presidenten Carlos Andrés 
Perez för att på något sätt rättfärdiga 
kuppförsöket mot honom 2002. Vad 
man från borgerlighetens sida glömmer 
att berätta är att kuppförsöket 1992 
var en legitim aktion för att avsätta 
en korrupt president som befann sig i 
händerna på den Internationella Valu-
tafonden (IMF) och beordrat enorma 
nedskärningar i den offentliga sektorn. 
När demonstranter sedan gick ut på 
gator och torg skickade Perez polis på 
dem vilket resulterade i att hundratals 
demonstranter sköts ner och undan-
tagstillstånd infördes. Som en sann de-
mokrat kunde inte Chavez tillsammans 
med andra unga officerare acceptera 
Perez blodiga regim och därför försökte 
genomföra en statskupp.

Efter statskuppens misslyckande 
fängslades Chavez men folket såg ho-
nom som en hjälte, en hjälte som vå-
gade göra något åt Perez. Det är där-
för som Chavez genom påtryckningar 
från allmänheten endast satt två år i 
fängelse. Statskuppförsöket 2002 var 
däremot ett försök till restaurering av 
kapitalets allmakt. Kuppen riktade sig 
mot de borgerligt demokratiska institu-
tionerna som regeringen ville utveckla 
och den folkliga bolivarianska revolu-
tionen, en kupp som i början beskrevs 
som ett folkligt uppror av olika medier 
som t.ex. SVT. Att ens jämföra ett för-
sök med att avsätta en massmördare 

med en förkämpe för utvecklingen av 
massornas rättigheter är inget annat än 
en desperat handling för att smutskasta 
Chavez.

Men kampanjerna för att vanhedra 
Chavez minne är dömda att miss-
lyckas särkilt när man tittar närmare 
på vilka hans anklagare är. Bildt med 
sina smutsiga oljeaffärer och Obama 
med sitt Guantanamo där man låser in 
folk på obestämd tid utan rättegångar 
är knappast de rätta för att uttala sig 
om mänskliga rättigheter. Det enda de 
försvarar är den kapitalägande klassens 
rätt att suga ut arbetare. Det är tur att 
varje gång bombhögerns företrädare 
öppnar truten så brukar de avslöja sin 
reaktionära artonhundratals syn på ut-
vecklingen av det samhälliga folkliga 
inflytandet, något de ser som ett pö-
belstyre. Man kan fråga sig om någon 
någonsin varit så tydlig i denna åsikt 
som Martin Ängeby, ordförande i Silc, 
Swedish international liberal centre, 
Folkpartiets biståndsorganisation, när 
han intervjuades av Aftonbladet 2013-
03-06 :

”det som är positivt är att 
Chavez har gjort att de fatti-
ga blivit en del av den demo-
kratiska processen och det är 
något som de övriga ledarna 
i latinamerika inte klarat av. 
de välfärdsprojekt som gjorts 
har gett förnödenheter till 
människor som haft det svårt 
och byggt en del skolor. Men 
det ursäktar aldrig att man 
avskaffar demokratin”.

victor diaz de filippi

Lisseth Pavon.
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Till minne av John Folke
Vår kamrat John Folke, Västerås KAK, har 
avlidit den 9 mars 2013. Han blev 89 år 
gammal. 

John föddes 1924 i Vittangi. Han växte 
upp hos sin mormor i ett samhälle där de 
flesta männen jobbade i skogen. Johns 
intresse för politiken väcktes redan un-
der pojkåren i livliga politiska diskussio-
ner som uppstod när politiska flyktingar 
kom från Finland. De hade deltagit på 
den röda sidan i inbördeskriget och bi-
drog till att kommunisterna tidigt blev 
starka i hela Tornedalen. John min-
des senare att diskussionerna inte bara 
handlade om Finland och Sverige, utan 
också om kriget i Abessinien (Ethiopien) 
och det spanska inbördeskriget. 

Kommunisternas tidning Norrskens-
flamman kom in i hans hem i början på 
1930-talet och ersatte syndikalisternas 
Norrlandsfolket. 

John gick ut folkskolan och fick sitt 
första arbete som springpojke på Vit-
tangi järnhandel och senare på Konsum 
i Morjärv. 

1942 blev han medlem i det kommu-
nistiska ungdomsförbundet och redan 
året efter var han kassör i klubben med 
50 medlemmar. Ungdomsklubben orga-
niserade en stor del av danskvällarna i 
byn för att säkra ekonomin för den po-
litiska verksamheten. 

I en artikel i Riktpunkt mindes han: 
”En gång, när jag sökte tillstånd för 
danstillställningen, snäste landsfiskalen 
till: - Ska ni ha dans på Gustav Adolfs-
dagen? Men förhindra kunde han det 
icke. Vi hade även dans tillsammans 
med SSU-klubben. Dom var med och 
delade på nettot, men det var vi som 
fick göra arbetet”.

SKU-ungdomarna bildade även en 
filmcirkel där de visade ocensurerad 
film. Det blev mest filmer om andra 
världskriget, bl a Chaplins Diktatorn. 
John berättade senare att han tillfrågade 
Norrskensflammans lokalredaktör i Ki-
runa, hur Vittangi-klubben skulle göra, 
eftersom klubben i Kiruna fått böta för 
samma verksamhet. Svaret blev: - Kör 
så länge ni kan, böterna är små.

Ungdomsklubben blev också kärnan i 
idrottsföreningen Vittangi AIF.

Johns politiska verksamhet fick lite 
annan karaktär när han hamnade på 
Int 3 i Boden för att göra lumpen. Han 
fortsatte prenumerera på Norrskens-
flamman, vilket inte passerade helt pro-
blemfritt, inte minst eftersom tidningen 
hade en benägenhet att utebli och han 
fick efterlysa den. 

Efter rekryten blev det jobb på Kon-
sumlagret i Kiruna och självfallet sökte 
han genast upp SKU-klubben, som hade 
regelbundna möten och utåtriktade ak-
tiviteter. På sommaren spelades volley-
boll, vilket skapade fin kontakt mellan 
Malmfältens ungdomsklubbar. Så länge 
John bodde kvar var han även ansvarig 
för försäljningen av tidningen Folkvil-
jan, som då såldes i över 200 ex.

Hans sista insats i norr blev att hoppa 
in som reservskådis på teaterscenen i en 
pjäs som spelades nyåret 1948 på Mal-
mia. Dagen efter bar det av till Morjarv 
där han tillträdde som lagerförestånda-
re på Konsum.

Efter någon månad startades även 
här en ungdomsklubb med ca 10 med-
lemmar som snart hade god kontakt till 
grannklubben några kilometer bort i 
Västanäs med sina 50 medlemmar. Som 
John senare mindes var det bara tre 

ungdomar i byn som stod utanför. 
Sedan började den stora utflyttningen 

från hela Norrbotten. På något år halv-
erades medlemsantalet i SKU-klubbarna 
och flera försvann helt. En del av SKU-
arna tog då steget och blev medlemmar 
i det kommunistiska partiet. Så gjorde 
också John 1952. Partimedlemskapet 
innebar för honom daglig övervakning 
genom fjärdingsmannen. Att han den 
tiden var en flitig fotograf framkallade 
extra misstro hos statens väktare.

Partiarbetet i Morjärv innebar många 
olika uppdrag. John var aktiv i ledning-
en för ungdomsrörelsen och partiets lo-
kalorganisation och partikretsen. Han 
satt för partiet i kyrkofullmäktige och 
under många år i Morjärvs sportklubb, 
där han refererade från fotboll, brott-
ning och skidåkning till Flamman.

I början på 1960-talet lades Kon-
sumlagret i Morjärv ner och John blev 
arbetslös. Han vägrade länge att flytta, 
men när stämplingstiden lutade mot sitt 
slut var han tvungen att åka på ett be-
redskapsarbete i Surahammar. Det var 
tiden då industrileden mellan Västerås 
och Fagersta började byggas. John job-
bade först med röjning och senare med 
bergsborrning. Arbetet var av AMS 
tänkt som en övergång som skulle dra 
norrlänningar till industrin och var väl-
betalt. Men på grund av att lönen var 
bättre än för industrijobb var det inte 
många som ville byta över. Slutligen ho-
tade länsarbetsnämnden med avstäng-
ning från A-kassan om inte arbetarna 
sökte jobb på traktens industriföretag. 
John flyttade till Västerås och fick där 
så småningom anställning som byggar-
betare, vilket förblev hans yrke tills pen-
sioneringen.  Självfallet var han under 

Fr.v. Erik Berg, Värnamo, Annelill Weström, Malmberget, och John 

Folke.
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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

alla år medlem i Byggnads. 
1969 blev John arbetslös. Han be-

rättade senare: ”Jag följde då med en 
arbetskamrat, som blivit anvisat ett 
mindre militärt arbete en mil från Väs-
terås. Verkmästarn upplyste oss om 
att om man var kommunist skulle det 
bli avsked vid kontroll. Min kompis 
tog inte jobbet. Dagen efter blev jag 
anvisad till samma arbete. Jag för-
klarade för arbetsförmedlaren att jag 
som kommunist inte skulle få stanna 
på detta jobb. Det var tydligen något 
som han inte visste. Men han undrade 
i alla fall om jag ville ha jobbet. Och 
jag ville. Men dagen efter anvisades 
jag ett annat arbete. Även på den tiden 
fungerade Säpo-registret, trots dekla-
rationer att registreringen upphört”. 

I Västerås tillhörde John partiets 
styrelse två år under 60-talet. Men när 
C H Hermansson hade blivit partiord-
förande (1964) blev John besviken på 
partiet och blev en passiv medlem.  Att 
ge upp kändes dock inte rätt för ho-
nom. 1973-74 blev han åter aktiv och 
senare igen invald i distriktsstyrelsen. 

Som en logisk följd av hans jord-
nära politiska engagemang och prin-
cipfasta kommunistiska övertygelse 
tvekande han aldrig när Vänsterpar-
tiet Kommunisterna 1977 sprack och 
APK – Arbetarpartiet Kommunisterna 
– bildades. John och hela partidistrik-
tet följde med till APK, beslutet fatta-
des med stark majoritet.  I APK valdes 
John under flera perioder till ordfö-
rande i Västerås KAK och i Västman-
lands läns disktrikt. 

När kroppen sade ifrån efter många 
år som betongarbetare förtidspensio-
nerades John i början av 1980-talet. 
Men det betydde inte att han satte sig 
till ro. I stället använde han all sin tid 
och kraft åt politiskt arbete. Han var 

aldrig de stora ordens man, men väl en 
handlingskraftig, oförtrutlig och pålit-
lig motor i Västerås partiorganisation 
med stark förankring i traktens lokal-
politik och kunskap om de arbetande 
människornas villkor och behov.

John hade alltid ett gått siffersinne 
och utbildade sig på fritiden i företags-
ekonomi. Så blev han en mycket duk-
tig och uppskattad kassör och revisor 
i partiet i Västerås och senare också 
i den centrala partiledningen. Under 
många år skötte han deklarationerna 
för tusentals människor i Västerås 
med omnejd i partiets årliga deklara-
tionsbyrå, vilket inbringade värdefulla 
tillskott till partikassan. Även bok-
förlaget Fram kunde glädjas åt Johns 
pålitliga och punktliga redovisning 
under flera år.

Som äkta internationalist ägnade sig 
John inte bara åt politiken i Sverige 
utan hade också ett starkt intresse för 
fredsfrågan och socialismens utveck-
ling i andra länder. Han tillhörde un-
der många år aktivisterna i vänskaps-
föreningarna med Sovjetunionen, 
DDR, Kuba och Demokratiska folkre-
publiken Korea. 

Under sina sista år i livet förlorade 
John sin livskamrat Gunnel och kände 
så småningom av ålderns plågor.  Han 
lämnar efter sig sina söner Stefan och 
Lasse med familjer. Lasse har tidigt ta-
git upp pappas stafettstav och för en-
gagemanget vidare inom SKP.

John har under många år tillhört det 
kommunistiska partiets aktiva kärna i 
Sverige.  Vi som känt honom har upp-
skattat honom högt som en mycket fin 
kamrat och människa. Vi saknar ho-
nom och kommer att behålla John i ett 
varmt och starkt minne.

rolf Hagel
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Monopolkapitalets kris är ett faktum, liksom dess över-
ackumulation och överproduktion. Inga lösningar inom 
det nuvarande systemet kan råda bot på detta. Den mass-
arbetslöshet som skapats med allt lägre reallöner för de 
arbetande, stora nedskärningar av social- och sjukvårds-
system är till för att öka industri- och bankmonopolens 
profiter men reducerar samtidigt efterfrågan. Tillståndet 
är överproduktion och underkonsumtion. Systemets enda 
möjlighet att lösa denna kris framsprungen ur dess inne-
boende motsättning är KRIG! Krig är intimt förbundet 
med kapitalismen.

Monopolindustrin som i dag har vuxit över jordens 
alla gränser kräver ofantliga förråd av råvaror och av-
sättningsmarknader. Kapitalet i kris med förlängning i 
imperialismens ökade aggressivitet återspeglar dess vilja 
att återkolonialisera de länder som valt att bygga socia-
lism, prioritera arbetarklassens behov genom att avskaffa 
exploateringen och profiten, bygga social rättvisa, fred, 
frihet och demokrati eller de som på annat sätt gå emot 
det globala kapitalet världsanspråk. Suveräna länder som 
redan fallit offer för imperialismen och då främst USA-
imperialismen är f.d. Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Li-
byen och nu den pågående tragedin i Syrien genom USA:s 
legosoldater och jihadister i krig mot det syriska folket. 
”Det nya Mellanöstern” är kapitalets projekt för att få 
fullständig kontroll över olja, naturgas, uran m.m. och 
för detta bygga transportvägar och pipelines. För att full-
borda projektet väntar Libanon innan slutmålet Iran.

Demokratiska Folk Republiken Korea (den norra de-
len av det delade Korea) ett suveränt land och råvaru-
rikt sådant godtar liksom Kuba och de nya anti-imperi-
alistiska länderna i Latinamerika inte monopolkapitalets 
diktatur och exploatering eller dess imperialism. Därför 
möts den Koreanska Folkrepubliken ständigt och åter av 
krigshotet från USA- imperialismen.

USA har sedan länge haft DFR Korea på listan över 
”skurkstater” och hotat landet med militärt anfall och 
även användande av kärnvapen. DFRK har sett sig 
tvunget att försvara sitt territorium, sin suveränitet och 
sitt samhälle genom att ”möta styrka med styrka och 
kärnvapen med kärnvapen”.  Sedan 1 mars pågår nu 
en mot DFR Korea riktad militärövning utanför lan-
dets gränser, anförd av USA i sällskap av Storbritannien 

och Australien. Eftersom USA med anhang fortfarande 
är formellt krigförande med DFRK (inget fredsavtal un-
dertecknades 1953, endast ett vapenstilleståndsavtal) är 
detta ett mycket allvarligt hot. De årliga krigsövningarna 
”Key Resolve och Foal Eagle” riktade mot DFRK är i 
år mer aggressiva än någonsin, bl.a. deltar ett atomdri-
vet hangarfartyg med över 100 kärnstridsspetsar samt 
avancerade strategiska bombflygplan. Övningen ska inta 
”fullskaligt läge” den 11 mars.

Det är naturligtvis mycket skrämmande för USA-im-
perialismen att det socialistiska bygget i DFRK, trots att 
det ständigt utsätts för militära hot, provokationer och 
sanktioner från omvärlden anförd av USA, lyckas med en 
teknisk och vetenskaplig bedrift som att sända en fred-
lig kommunikationssatellit i omloppsbana kring jorden. 
Därför svarar imperialismen, åter anförd av USA med att 
via FN:s säkerhetsråd införa ytterligare sanktioner.

DFRK svarade i det givna läget med att göra en atom-
provsprängning. DFRK förbehåller sig liksom USA rätten 
till en förebyggande kärnvapenattack och vill att FN:s 
säkerhetsråd ska undersöka om USA gjort sig skyldig 
till krigshandlingar. Sveriges Kommunistiska Parti- SKP 
kan intyga att så är fallet och i brott mot internationell 
lag. Dessutom bryter USA i princip dagligen mot ”icke- 
spridningsavtalet ” i det de hotar andra länder med va-
pen som dessa själva sedan måste anskaffa eller utveckla 
till sitt försvar.   

– Brottet mot freden är det största av alla brott, vilket 
imperialisterna med sina krigsförbrytare, hantlangare, 
propagandister inom politik och media måste ställas till 
svars för.

– Omvärlden bör reagera mot att USA med anhang av 
”internationella samfundet” använder FN:s säkerhetsråd 
som ett        krigsinstrument.

– USA bör omedelbart upphöra med sina militära pro-
vokationer vid Koreanska halvön och låta de delade län-
derna återförenas enligt den gemensamt överenskomna 
15 junideklarationen från år 2000 och 4 oktoberdekla-
rationen 2007.

Stockholm 2013- 03- 10
Sveriges kommunistiska Parti (SkP)

internationella utskottet

I solidaritet med DFRK och de folk som hotas 
av USA- imperialismens ökade aggression
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