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Innehåll

Vi vill inte bli det 
21:a århundradets slavar
World Federation of Trade Unions 
uppmanar alla fackliga organisationer 
i världen att i samband med Första maj 
2013 organisera demonstrationer och 
aktiviteter i alla länder, i alla världs-
delar, där man hedrar arbetarrörelsens 
internationella dag och arbetarklassens 
martyrer. WFTU föreslår, baserat på re-
solutionen som antogs vid dess högsta 
rådsmöte den 7-8 mars 2013 i Lima, 
Peru, parollen: ”CHICAGO VISADE 
OSS VÄGEN” att användas i anslut-
ning till respektive paroller varje facklig 
organisation har.

Den internationella fackförenings-
rörelsen har ett stort ansvar för att 
skydda och försvara arbetarklassens 
internationella dag mot försök av kapi-
talistiska regeringar, arbetsgivare, olika 
institutioner och icke-statliga organisa-
tioner att förringa denna dag eller helt 
ändra dess innebörd.

Första maj är för den internationella 
arbetarklassen en symbol för den oer-
sättliga roll som arbetarna har i sam-
hället och produktionen, för de viktiga 
och segerrika landvinningarna i klass-
kampen i det förflutna och för det fak-
tum att alla rättigheter är frukten av 
blodiga strider. Ingenting överlämna-
des gratis till det arbetande folket.

Första maj är en minnets dag och en 
tribut till arbetarklassens martyrer som 
offrade sig i de mycket viktiga och av-

görande strejkerna som de amerikan-
ska arbetarna genomförde i Chicago 
1886, krävandes 8 timmars arbete, 8 
timmars fritid, 8 timmars vila, liksom 
till kampen för arbetstiden som har 
förts i många länder över hela världen 
före och efter Chicago- strejkerna ige-
nom klasskampens historia fram tills 
idag. Vi hyllar arbetarklassens marty-
rer som har dödats, torterats, fängslats 
och som har blivit våldsamt bortryckta 
av kapitalets folkfientliga och arbetar-
fientliga regeringar på alla kontinenter.

Första maj är en lektion för de nya 
generationerna som innehåller arbetar-
klassens principer som den proletära 
internationalismen, klassenheten och 
det oersättliga värdet av avgörande 
strider med klassorientering.

Mest av allt är Första maj en dag av 
kamp där den internationella arbetar-
klassen möts på gatorna i kampen för 
vår tids arbetsrättsliga och sociala rät-
tigheter. För rätten till kortare arbetstid 
med värdiga löner som var realistiska 
på 1880-talet och inte kan vara orea-
listiska med det 21:a århundradets tek-
niska utveckling!

Nuförtiden när kapitalismen är i sin 
djupa kris kommer hela spektrumet 
av dess barbariska, brutala och hän-
synslösa ansikte till uttryck som läg-
ger beslag på varje uns av rättighet för 
arbetarklassen och folket; Nuförtiden 

när konkurrenskampen mellan mono-
polen skapar nya slagfält och nya im-
perialistiska interventioner; Nyförtiden 
när statens våld, förtryck av social och 
arbetsrättslig kamp och kränkning av 
den fackliga friheten eskalerar interna-
tionellt så låt oss sätta oss i rörelse:

– Chicago visade vägen - NEJ till det 
nutida kapitalistiska slaveriet

– Vi kämpar för en värld utan ex-
ploatering av människan genom män-
niskan

– På Första maj uttrycker WFTU sin 
internationalistiska solidaritet med fol-
ket i Kuba, Palestina, Syrien, Libanon, 
Mali, Colombia, Venezuela etc.

17 april 2013 
World federation of trade Unions
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ledare

I maj månad kommer Sveriges Kommunistiska Partis att ge-
nomföra sin 36:e kongress. Varje kongress är naturligtvis en 
milstolpe i partiets utveckling och den 36:e utgör inget un-
dantag. 

Ett nytt partiprogram kommer att föreläggas kongressdele-
gaterna, ett förslag som tar fasta på den nya tidens problem 
och utvecklar partiets strategi för vägen till socialism. Men 
även andra frågor kommer att diskuteras som berör den tak-
tik som kommer att tillämpas i kampen för en antimono-
polistisk front mot ett kapital som genom EU och politiska 
beslut i Sveriges riksdag under de senaste 30 åren har stärkt 
sin makt och dominans över samhällsutvecklingen till en 
grad som det bara kunde drömma om i början av det förra 
århundradet.

Under paroller som klassamhällets död, globalisering och 
påstående om det jämlika Sverige har man lyckats samla alla 
de nuvarande riksdagspartierna i den så kallade mittfåran; 
trots en del verbala utgjutningar är man i stora drag överens 
om politiken. De politiska lösningarna för dem är den enda 
vägens politik, fortsatt kapitalism och underdånighet mot 
monopolkapitalets krav om ökande profiter. 

Allvarligt är också när LO-ledningen på grund av falsk 
lojalitet gentemot socialdemokraterna känner sig pressad att 
lunka med i samma fåra. LO borde vara den organisation 
som inser nödvändigheten av kamp mot kapitalet för att 
stärka arbetarklassens makt, men i stället har man fortsatt 
den klassamarbetspolitik som lett fram till massarbetslös-
het och ett fullständigt upplöst socialförsäkringssystem. LO 
kan inte utgöra arbetarklassens politiska organisation men 
borde vara en skola i kampen om makten mellan kapital 
och arbete. Den skolan kommer man inte att bli så länge 
man följer den socialdemokratiska klassamarbetspolitiken. 
Ett handslag med det globala kapitalet är det arbetarklassen 
minst av allt behöver. Kampen måste intensifieras mot de 
som idag försöker forma världen efter sina profitintressen.

Därför är det synnerligen viktigt att kommunisterna och 
den medvetna delen av arbetarklassen, de som insett nöd-
vändigheten av att bryta klassamarbetspolitiken i den fack-
liga rörelsen, arbetar för att bryta socialdemokratins förla-
mande hand över klasskampen inom den fackliga rörelsen.

 Den pågående avtalsrörelsen visar med all tydlighet på 
att utrymmet för lönepåslag dikterats av statsapparaten och 
monopolkapitalet och deras intressen, det handlar föga om 
kampen att fördela den reella produktionens resultat.

Vi kommunister kallar den nuvarande epoken för stats-
monopolistisk kapitalism. Monopolkapitalet förvandlar de 
statliga organen och den byråkratiska apparaten till en or-
ganisation som underställs monopolkapitalet och med upp-
gift att stärka dess intressen och makt. Vi ser det tydligt på 
många områden. Sverige blir allt mer beredvilligt att ställa 
upp på imperialismens erövringskrig av nya råvaru- och av-
sättningsmarknader, alla de senaste krigen från Jugoslavien 
till Afghanistan är krig för profiter och imperialistiska in-
tressen trots att man mördar i namn av mänskliga rättighe-
ter. Hyckleriet känner inga gränser och budbärarna är den 
medieapparat som kontrolleras av kapitalet. Ett bombdåd 
i Boston i USA ägnas spaltkilometer och timmar i media 
medan USA:s drönarattacker som mördar hundratals barn 

knappt ägnas en notis. Kampen för socialism fordrar fred, 
fred i världen mellan alla arbetande och krig mot kapitalet. 
Vi skall aldrig mer låta oss lockas av NATO och imperialis-
mens krigstrummor utan vända vapnen mot våra förtrycka-
re, det är den proletära internationalismens kärna.

Andra exempel på hur staten och kapitalet väver samman 
sina trådar är den ”pensionsreform” som genomfördes när 
man avvecklade ATP- systemet. Nu tvingas de blivande pen-
sionärerna att försörja kapitalet med pengar som omvand-
las till kapital genom olika pensionsstiftelsers investeringar 
i monopolföretagen. Stiftelser där monopolkapitalet och 
statsapparatens företrädare samverkar och deras intressen 
vävs samman i försöken att utvinna maximal profit av det 
arbetande folkets prestationer. Belöningarna för förräderiet 
mot arbetarklassen som skapar rikedomen är fallskärmsav-
tal, skyhöga styrelsearvoden och bonusar. Pensionerna blir 
en bisak och för att säkerställa dem påstår man att vi måste 
arbeta längre, trots massarbetslöshet och en enormt ökad 
produktivitet.  Vi behöver inte arbeta längre för att säkra 
pensionerna, men vi måste ta makten från dem som vill an-
vända våra pensioner som spekulationsobjekt för att kunna 
utvinna profiter för egen vinning. Våra framtida pensioner 
kan investeras i samhället, i den av kapitalet hatade offent-
liga sektorn, där ger de oss en trygg och säker ålderdom. 
Dessutom ger det oss fler arbetstillfällen vilket är en kronisk 
bristvara i det kapitalistiska systemet. Socialismen fordrar 
att alla har rätt och möjlighet att efter förmåga delta i ut-
vecklingen av samhället, det är det konkreta arbetet som för 
samhället framåt. Spekulanter och investerare vill ha kapi-
talism för att leva fett på ditt och mitt arbete. Ingen har rätt 
att vara arbetslös, men samhället har en skyldighet att se till 
att alla efter förmåga kan bidra till den samhälliga utveck-
lingen.

Tredje exemplet som idag är brännande är den allt mer 
omfattande privatiseringen och dess förberedelser genom 
bolagisering. Vem har gett de styrande politikerna mandat 
att bestjäla det arbetande folket i Sverige, glöm aldrig att det 
är samhälligt arbete som skapar våra rikedomar.

Privatiseringar innebär stöld, även om man skapar sär-
skilda bolag och bolagsformer för att genomföra den, något 
som en majoritet på över 50 procent i Sverige insett. Därför 
är vårt självklara alternativ: nej till privatiseringar. Debatten 
om vinster i välfärden och vilka bolagsformer som skall få 
verka inom välfärdssektorn, skols, vård och omsorg, skulle 
därmed bli överflödig och definitivt stänga vägen för kapi-
talet och spekulanter att roffa åt sig vår gemensamma egen-
dom.   

Det finns idag mellanskikt som har förhoppningen att de aldrig 
skall drabbas av kapitalismens kris, Tyvärr, era förhoppningar 
kommer att krossas av den reella utvecklingen; det finns bara 
två vägar, Socialism eller Barbari, organisera dig i Sveriges 
Kommunistiska Parti.

Sveriges 
Kommunistiska Partis 36:e kongress
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Manifestation för Syrien
Omkring tre hundra syrienvänner samlades 
den 20 april på Medborgarplatsen i Stock-
holm. Trots det hemska lidande som syrierna 
har fått utstå under mer än tre år kunde de 
uppbåda tillräckligt med gott humör för att 
dansa och sjunga. Det vackra vårvädret hjälp-
te nog till. Ett tiotal unga män försökte störa 
manifestationen. De ropade hotfulla slagord 
till stöd för ”jihad” mot de ”otrogna”. Vid 
ett tillfälle gjorde de ett försök att attackera, 
men beriden polisen stoppade dem.

Ett roligt slagord som man skanderade på 
vår sida var: ”Obama bin Ladin, ut ur vårt 
land!” Det syftar förstås på hur USA-im-
perialismens och Al-Qaidas intressen sam-
manfaller i Syrien. Det var flera intressanta 
talare, bland andra den välkända fredsakti-
visten Agneta Norberg, och Nabil Mouchi, 
en ung ekonom med syriskt ursprung. För 
Sveriges Kommunistiska Parti talade Kjell 
Bygdén.

Sedan två år tillbaka när det syriska fol-
kets fredliga protester kidnappades av be-
väpnade Al Quaida- terrorister uppbackade 
av USA- imperialismen har desinformatio-
nen och propagandan i den svenska medi-
an hjälpt till att piska upp krigshetsen och 
hatstämningen. Syftet med den samordnade 
lögnkampanjen är att skapa gehör för krig. 
Krig som är den oskiljaktiga delen av im-
perialismen, d.v.s. de monopolkapitalistiska 
företag som under ständiga kriser p.g.a. 
överproduktion måste erövra nya avsätt-
nings- och råvarumarknader när de befint-
liga inte längre räcker till. Det är dagord-
ningen som den kapitalistiska staten med 
politiker och media har att förhålla sig till.

Hela den svenska, ack så ”oberoende” 
mediaapparaten, dels den privatägda, dels 
”fri” public service propagerar för de kraf-

ter som är lojala och samverkar med USA-
imperiet.  Och när kriget hastar finns inget 
som minner om brott mot internationella 
lagar, humanitet, folkrätt och suveränitet. 
De terrorister och jihadister” i USA/EU/
NATO:s tjänst kallas ”rebeller” i media. 
Till största del är de från åtminstone 29 
länder runtom i världen och många är re-
kryterade av imamer som vill införa Sha-
ria- lagar. Dessa ser inte med blida ögon på 
det sekulära Syrien. I en ny Sharia-stat dä-
remot, som marionetter till imperialismen 
kan de båda krafterna leva i fördelaktig 
symbios.

I måndags genom SÄPO- analytikern Jo-
nathan Peste fick vi så för första gången en 
officiell bekräftelse på att ”rebellerna” in-
går i Al Quaida. Han bekräftade också att 
jihadisterna endast i undantagsfall har an-
knytning till Syrien. Vidare var han orolig 
för att de jihadister som återvänder till Sve-
rige kommer att fortsätta med terrorhand-
lingar här. 

Men enligt USA- imperialismen, vari Sve-
rige ingår är det legitimt att exportera dessa 
terrorister till Syrien och därtill ge dem det 
understöd de behöver för att genomföra 
sina fruktansvärda handlingar. 

Kriget via terrorist-ombud har inte fått 
det resultat som USA-imperialismen efter-
strävade, trots att terroristerna fått ”sofis-
tikerade” vapen, miljontals dollar och poli-
tiskt understöd från USA, NATO-länderna, 
Gulf- monarkierna med Saudiarabien i 
spetsen och Israel. Det omfattande stödet 
till trots har median visat tillrättalagda re-
portage där terroristerna binder eller tej-
par ihop gamla Kalasjnikov-gevär för att 
därefter propagera för mer stöd i form av 
vapen och pengar eller helst ett ingripande 

(M)ördande politik – 
vågar inte svara för 
den
Moderaten Pia Kinhult, ordfö-
rande i Regionstyrelsen i Skåne, 
vände på klacken och lämnade 
en intervju för SVT:s Sydnytt ny-
ligen.  Anledningen var att hon 
inte ville kommentera den tuffa 
arbetssituationen för de anställ-
da på Skånes universitetssjuk-
hus.

I Region Skåne styr Alliansen 
tillsammans med Miljöpartiet.

Antalet anställda på Skånes 
universitetssjukhus har mins-
kat med 640 personer sedan 
anställningsstoppet infördes i 
augusti 2012, rapporterar Syd-
nytt. 

Fler ska nu tvingas lämna 
sina arbeten och anställnings-
stoppet ska fortgå.

– Bedömningen just nu är att 
vi kommer att behöva bli 600 
färre till för att vi ska komma 
i nivå med den ekonomi som 
står till förfogande, säger sjuk-
huschef Jan Eriksson till Syd-
nytt.

När Pia Kinhult fick frågor 
om de arbetandes situation 
samt ett dödsfall i fjol ”som 
varit direkt knutet till personal-
bristen på akuten i Lund och 
som sjukhuset har anmält en-
ligt lex Maria” hänvisade hon 
till Jan Eriksson.

”Under frågan om hur be-
sparingar på 400 miljoner 
kronor och färre anställda går 
ihop, svarar Pia Kinhult `Tack` 
och lämnar intervjun”, rappor-
terar Sydnytt.

fredrik Jönsson

Pia Kinhult (M) lämnade intervju. Foto: 

Region Skåne
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ATP-reformens utgifter be-
talades till största delen av 
arbetsgivarna
 
Tony Johansson, Du är inte helt korrekt 
när Du blandar ihop ATP-striden med hö-
gre skatter i PT-ledaren den 18 mars.

Tjänstemannagrupperna har haft nor-
mallöner men bara ett fåtal högre tjäns-
temän och chefer har haft överklasslö-
ner. De övergav inte Folkpartiet men de 
hade riksdagsmannen Königsson som 
röstade för ATP och reformen fick ma-
joritet. Detta var i slutet av 1950-tal. 
Före fick alla tjänstemän betala hela sin 
pension själva, ca.10 % till SPP. Vad 
hände efter ATP? Jo, alla tjänstemän 
fick 10 % löneförhöjning omgående 
och arbetarna fick för en gångs skull en 
pension de kunde leva på vid sin pensio-
nering. ATP betalades till största delen 
av företagen!!!

Nu är vi tillbaka, alla får själva be-
tala till andra pensionärer och sin egen 
framtida pension!!

Som nybliven tjänsteman upplevde 
jag själv ett bra steg upp i den magra 
ingångslönen när 10 % inte längre be-
hövde betalas in till SPP.

S+FP sänkte ATP. En av de största re-
formerna som genomfördes skrotades 
utan minsta debatt.

Anledningen var förstås näringsli-
vets gnäll att profit och vinst minskade. 
Profitens fallande tendens skulle kom-
penseras. Göran Persson och Lejonborg 
satte sig ned och resultatet blev dagens 
försämrade pensioner, inte värt nam-
net reform som bör vara något mycket 
bättre. Jag minns att Göran Persson 
sade att dagens arbetande borde kom-
penseras med en engångshöjning av 
lönen med ca.10 %, men av detta blev 
det ingenting.

Arnold Stenman,
ordförande SKP Piteå

från USA med anhang. Åter vid andra 
tillfällen har SVT:s propagandister visat 
tårdrypande reportage som är en tolvårig 
pojke plåstrar ihop en ”terrorist” på ett 
sjukhus. Men när de spränger både sjuk-
hus och universitet i luften är det inte 
med hjälp av några trasiga Kalasjnikovs. 

Svensk propaganda förmedlar inte 
med ett ord den verkliga orsaken till kri-
get. Inte ett ord om förevändningen för 
att stödja en part i ett inbördeskrig, inte 
ett ord om dess brott mot internationell 
lag. Men Bashar Al Assad demoniseras. 
Inte ett ord om att han är demokratiskt 
vald med 55 % majoritet och således 
ingen diktator vad man än må ha för 
åsikter om honom.

Viktigt i sammanhanget för att kriget 
inte gått i USA:s favör är ju att Ryssland 
och Kina visa av misstaget att tillåta en 
flygförbudszon som förevändning för 
massakern mot Libyen sade nej till det-
samma över Syrien. Därefter hotades de i 
hätska ordalag av USA:s förra utrikesmi-
nister H. Clinton att de minsann skulle 
få betala ett dyrt pris för detta. Men det 
hotet hade förmodligen legat närmare i 
tiden om de hade hörsammat USA:s vil-
ja. 

Kriget via Al- Quaida terrorister 
har inte nått den önskade framgången, 
främst beroende på att den absoluta ma-
joriteten av det syriska folket inte vill bli 
”befriade” av dem. Det syriska folket 
vill inte att Sharia-lagar ska införas och 
tillämpas i sitt land. Det syriska folket 
har liksom folk i alla suveräna länder en 
stark vilja att styra över sin egen fram-
tid, av egen kraft, kultur, traditioner och 
annat. Jihadisterna har inget i Syrien att 
söka. Det har inte USA/EU/NATO heller. 

Yankee, go home! 
Men USA med anhang fortsätter sitt 

gigantiska understöd. De vare sig vill el-
ler har velat ha förhandlingslösningar. 
Anledningen är att potentialen av pro-
jektet ”Det Nya Mellanöstern” är alltför 
hägrande, där främst USA imperialismen 
ohejdat ska få plundra hela regionen 
Mellanöstern på dess obeskrivliga ri-
kedomar som olja, gas, uran och bygga 
transportvägar och pipelines för detta. 
Hela området från östra Medelhavet 
till Persiska viken ingår i ”Det nya Mel-
lanöstern”, därav sanktioner och bröst-
toner även mot Iran som främst träffar 
befolkningen, sjuka och barn. Syftet med 
imperialismens projekt är så långt ifrån 
internationella handelsavtal som det går 
att komma.

I Sverige har mediaapparaten, den 
tredje statsmaktens lögner strypt opposi-
tionen mot imperialism. 

Allt USA gör är här rätt och opposi-
tionella röster tystas för att bli ”paria”. 
Vi får förmoda att propagandisterna och 

experterna på bl.a. SVT premieras av 
systemet för att ”glömma bort” sitt jour-
nalistiska kall. I dag får de hjälp av den 
s.k. bombvänstern hos SAP och V som 
kidnappat de egna medlemmarna för 
monopolkapitalismens och imperialis-
mens intressen.

Egentligen har det här sin grund i det 
kapitalistiska system där arbetarnas lö-
ner, hur små de än är, alltid kommer att 
stå i vägen för monopolkapitalets eviga 
vinster. Alltså kommer monopolkapita-
lets och imperialismens intressen aldrig 
att bli desamma som arbetarklassens. 
Här skulle en medveten arbetareklass 
kunna komma in som en del för att bl.a. 
råda bot på den exploatering och arbets-
löshet som kapitalet skapat och tjänar 
på. Råda bot på solidaritets- och freds-
rörelsens tystnad. Men ledarna i de s.k. 
arbetarpartierna har bundit upp sina 
medlemmar till kapitalet, imperialismen, 
deltagande i NATO- och angreppskrig. 

SD basunerar ut sin främlingsfientlig-
het mot de människor som kommer hit 
för att bygga ett nytt liv för sig och sina 
familjer sedan de tvingats fly från sina 
sönderbombade länder, fly för att över-
leva och i vår del av världen. I modern 
tid kommer de från Jugoslavien, Afgha-
nistan, Irak, Libyen, Syrien. Främlings-
fientligheten fortplantas genom de dolda 
reaktionära leden för att så småningom 
infektera klassomedvetna arbetare. En 
främlingsfientlighet som också underblå-
ser krigsförberedelserna. 

Arbetarrörelsen är förvirrad och bör 
för att orientera sig dra konsekvenserna 
av att samhället inte är homogent och 
konfrontera bombvänstern. För hur det 
än är: Kapitalet i kris, där överproduk-
tion och underkonsumtion råder måste 
ha nya avsättningsmarknader och råva-
ror så billigt som möjligt. Det är därför 
som kriget är en omistlig del av det kapi-
talistiska systemet. Det är inget som gyn-
nar de arbetande folken. För oss gäller 
solidaritet och respekt för varandra. 

Uttrycket ”Yankee go home” borde 
väl vara mer än legitimt efter USA:s ca 
60 interventioner 

i andra länder sedan andra världskri-
get, inblandningar i suveräna länders in-
tresse, statskupper, militära provokatio-
ner och hot, sanktioner och blockader. I 
dag krigar USA med anhang i Syrien via 
lojala ombud/terrorister/jihadister. Inga 
av dem har där att göra.  

Vi uttrycker vår solidaritet med Syri-
ens folk 

Det är upp till Syriens folk att bestäm-
ma över sin framtid

Yankee, go home! 
Kjell bygdén

internationell sekreterare SKP
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Det är solidaritet som 
gör en rättvis värld möjlig
Det känns att våren redan är här. Detta 
märks överallt, på bussar, i tunnelba-
nan och till och med på våra arbetsplat-
ser. Men många av oss ser fortfarande 
ledsna, arga och uppgivna ut. Jag tror 
att många känner sig maktlösa mot 
arbetsgivarnas politik gentemot arbe-
tarklassen. Sådant desperat läge råder 
nästan i hela Europa.

Det är ju klart att samhällets klimat 
har blivit mycket hårt. Med andra ord 
kan man säga att den borgerliga al-
liansens politik har påverkat oss alla. 
Personligen avskyr jag de borgerliga 
som många av mina kamrater också 
gör. Men jag är inte pessimist och pas-
siv. Jag se hur folket där ute i världen 
håller på att kämpa mot kapitalismens 
brutala politik. Här hemma i Sverige 
har folket börjat röra på sig. Det finns 
redan en rörelse som håller på att växa 
för att försvara välfärden. Vi alla mås-
te stoppa den så kallade marknadens 
frammarsch. För att göra detta måste 
vi alla organisera oss och reagera till-
sammans.

Föresten, ordet Marknaden borde 
begravas. Vi vill inte ha en sådan mark-
nad som vill plundra oss. Jag är säker 
på att marknadens förespråkare har 
gått under jorden. De skäms för att de 
avslöjades och inte kan lura oss igen. 
Det är ju den marknad som har skapat 
detta helvete som vi alla arbetare nu 
har på jorden. Bort med denna omo-
raliska marknad! Förlåt, ni har rätt! 
Marknaden har ju överhuvudtaget ing-
en moral. För att visa avsky mot mark-
naden ska vi vara ute, det vill säga vi 
ska demonstrera på Första maj.

Snart är Första maj här och då har 
vi möjlighet att visa vårt missnöje med 
de krafter som håller på att nedvärdera 
oss alla, det vill säga arbetarklassen. 
Jag tycker att vi alla måste använda oss 
av denna chans. Jag vet att många av 

mina kamrater på jobbet inte kommer 
att demonstrera Första maj. Det kan 
hända att de är besvikna på de egna 
politiska och fackliga företrädarna. 
Men att vara ledsen och sitta hemma 
brukar inte hjälpa mycket. Man ska gå 
ut och visa sitt missnöje med den härs-
kande klassen. Det är dagens rop att vi 
alla måste kämpa mot dessa onda kraf-
ter som gör oss medvetet arbetslösa, 
bostadslösa och maktlösa.

Några ord om Första maj! Som ni 
vet började Första maj-firande med 
att 350 000 arbetare strejkade i Chi-
cago år 1886, kravet var åtta timmars 
arbetsdag. De var modiga och offrade 
egna liv för en mänsklig arbetsmiljö.  
För att hedra Chicago- hjältarna och 
visa sitt missnöje med dagens politik 
kallar man arbetarna till gemensam 
kamp mot kapitalismens och utsug-
ningens brutala makt. Och detta hän-
der i hela världen.

Frågan är varför vi ska demonstrera 
på Första maj. Vi lever ju mycket bättre 
än de - Chicagoarbetarna. Ju, det stäm-
mer, men vi är på väg att förlora alla de 
rättigheter som arbetarna kämpat sig 
till - märkligt nog så rullas nu allt detta 
tillbaka. Då är det dags att säga till den 
borgerliga alliansen (nyliberalerna) att 
vi inte gillar deras arbetarfientliga po-
litik. Vi måste säga till dem att vi inte 
accepterar att våra unga går arbetslösa, 
bostadslösa och våra gamlingar tvingas 
plocka burkar för att köpa falukorv 
och makaroner. Kanske låter det litet 
överdrivet? Kanske, men så ser varda-
gen ut för många av våra gamlingar. 
När läget är so dåligt då har väl något 
gått snett? Då ska vi absolut inte sitta 
hemma på Första maj och gråta. Då 
ska vi ut med våra vänner och kam-
rater och visa den borgerliga alliansen 
att deras politik inte passar i nutiden. 
Deras värderingar är urgamla som inte 

kan lösa dagens problem. 
Frågan om Solidaritet! Dagens Sve-

rige och andra länder behöver en ny 
politik som gynnar våra intressen, en 
politik som utvidgar demokrati och be-
gränsar bankernas makt. Alla vi borde 
engagera oss i en sådan grundläggande 
ändring. Vid Första maj-firandet ska vi 
inte glömma våra kamrater i Venezu-
ela, Nepal, Frankrike, Grekland, Spa-
nien, Chile, Portugal och andra länder 
som kämpar för en bättre värld. Deras 
kamp är vår. Det är en fråga om solida-
ritet.  Och det är solidaritet som gör en 
rättvis värld möjlig. 

Vi måste alla gå ut och demonstrera 
och manifestera för rätten att bestäm-
ma över vår egen framtid, för demo-
krati:

– För ett stopp av svenska vapen till 
alla diktatoriska länder

– För att Las förstärks 
– För att bemanningsföretagens 

makt ska begränsas på arbetsplatserna
– För att USA ska lämna Irak, Af-

ghanistan och Pakistan
– För ett stopp av utförsäljningen av 

offentliga sektorn och allmännyttan
_ För en välfärd utan privata intres-

sen
_ För ett NEJ till Europaketen
– För en sjukvård värd namnet och 

mot EU:s arbetarfientliga politik som 
håller på att skapa ett helvete för oss 
alla . Det finns många fler anledningar 
att demonstrera och manifestera. Vi 
ses på barrikaderna Första maj.  Du 
ska också vara där annars kommer din 
plats att stå tom! 

Länge leve Första maj!
Länge leve den internationella soli-

dariteten!

Masood Punjabi

Kongressdebatt: Om valdeltagande
När det gäller att delta i ett val kan man inte 
bara fastna vid kostnadsfrågan, den avgör 
varje distrikt självt genom att planera för 
arbetet i relation till distriktets storlek. En 
valkampanj kräver inte mer arbete än någon 
annan politisk kampanj, till exempel För-
sta Maj; skillnaden är att det under en val-
kampanj finns större möjlighet att framföra 
ideologin än annars därför att det politiska 

engagemanget både till vänster och höger 
varvas upp mycket.  Kommunisterna utnytt-
jar valet och den politiska uppvarvningen 
till att ta kontakt med massorna, framföra 
ideologin och att avslöja makthavarnas icke 
folkvänliga politik. Jämfört med många an-
dra länder har kapitalet i Sverige fortfarande 
goda möjligheter att lura och manipulera 
arbetarklassen och folket som helhet. Här 

behövs politiskt arbete, här behövs kampanj 
och att skaffa alla tänkbara tillfällen för att 
få kontakt med det arbetande folket.  Om 
kommunisterna i ett sådant läge bortser från 
möjligheten av ett valdeltagande och inte 
utnyttjar detta tillfälle, har kommunisterna 
problem med sina egna politiska värdering-
ar, och bör i stället söka rehabilitering.

Ali Kinali
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Varning för ny modell för att rädda de globala storbankerna
Efter den senaste hanteringen av bank-
krisen på Cypern gick eurogruppens 
nye ordförande Jeoren Dijsselbloem ut 
i Reuters och Financial Times och sade 
att privatpersoner och institutioner 
med sparade banktillgångar inte längre 
kunde räkna med att hållas skadeslö-
sa i en konkurssituation, vilket till en 
början skapade oro på marknaderna. 
Fram till nu är det utköp med allmänna 
medel s.k. bail-out som gällt. Efter Cy-
pern ställs nu frågan om Dijsselbloem 
har infört en ny modell s.k.  bail-in för 
att hantera banker i kris dvs att pri-
vatpersoner och institutioner som t.ex. 
pensionsfonder skall stå för en del av 
krishanteringen.

Bakgrunden är att Cypern under 
åren byggt upp en banksektor som ta-
git en allt större andel av den nationella 
ekonomin, och som fått problem p.g.a. 
växande bankproblem i angränsande 
Grekland och andra delar av eurozo-
nen. Efter månader med förhandlingar 
med den s.k. Trojkan (EU, ECB och 
IMF) meddelade den cypriotiska re-
geringen att den höll på sluta ett avtal 
om utköp på 10 miljarder euro. Men 
när det blev känt att villkoren i detta 
lånestödsavtal även innebar konfiske-
ring av banktillgångar även under den 
garanterade insättningsgränsen inom 
EU på 100 000 euro utbröt väldiga 
protester. I det som förklarats vara den 
slutliga uppgörelsen lämnades ”små-
spararna” orörda, men oförsäkrade 
banktillgångar omstrukturerades, vil-
ket gjorde lokala företags och utländ-
ska banktillgångar delvis värdelösa.

Inom EU har det växt fram en känsla 
av oro om politikerna längre kan ga-
rantera insättningsgarantin samtidigt 
som det kan tyckas positivt att storspa-
rarna får stå för en del av risken inför 
en bankkonkurs.

Men den nya modellen som Dijs-
selbloem framförde är inte ny inom 
bankvärlden. Redan 2010 publicerade 
Bank for International Settlement i en 
vitbok en uppdelning av banktillgångar 
vid framtida bankkriser. Detta förslag 
diskuterade vidare inom Financial Sta-

bility Board (FSB) och det globala re-
visionsföretaget KPMG. Det senare 
publicerade i juli 2012 en rapport om 
framtida bail-ins. FSB är en interna-
tionell organisation som arbetar med 
att koordinera nationella och interna-
tionella enheter för att sätta regler och 
standarder inom finassektorn, och som 
härstammar från något som kallats Fi-
nancial Stability Forum som sattes upp 
av G7-länderna 1999.

Dessutom mitt under Cypernskan-
dalen förutsåg den marknadsliberala 
kanadensiska regeringen i sitt budget-
förslag för kommande år möjligheten 
till bail-ins: ”Regeringen föreslår en 
’bail-in’ modell för systemviktiga ban-
ker. Denna modell kommer att utfor-
mas för att försäkra i det osannolika 
fallet att en systemviktig bank får slut 
på sina tillgångar att denna bank kan 
återkapitaliseras och komma på eko-
nomiska fötter igen genom en mycket 
snabb omvandling av vissa särskilda 
banktillgångar till arbetande kapital. 
Detta kommer att minska risken för 
skattebetalare. Regeringen kommer att 
kontakta olika aktörer för att rådgöra 
hur bail-in modellen kan genomföras i 
Kanada”.

När detta blev känt fick Kanadas fi-
nansminister omgående frågan om med 
”vissa särskilda banktillgångar” avsågs 
vanliga sparares pengar, men ministern 
vägrade att kommentera vad uttrycket 
egentligen betydde.

Den kanadensiske ekonomiprofes-
sorn Michael Choussudowsky menar 
att den cypriotiska bail-in modellen 
riskerar bli en framtida norm och skri-
ver att den nya modellen ger bankirer 
och deras politiska medlöpare ett nytt 
vapen för finansiell förstörelse av små-
skaliga banker och finansiella institu-
tioner, som hotar maktmonopolet i de 
sex stora amerikanska megabankerna 
och deras motsvarigheter globalt. I 
en artikel ”Konfiskering av banktill-
gångar för att rädda bankerna” skriver 
Choussudowsky att det är ingen tillfäl-
lighet att den nya modellen först pre-
senterats i Kanada.

Ordförande för FSB är den nuva-
rande chefen för Bank of Canada Mark 
Carney. Han är även utsedd till ny chef 
för Bank of England från 1 juli, en 
mycket ovanlig utnämning. Före Car-
ney kom till det kanadensiska finans-
departementet arbetade Carney 13 år 
med Goldman Sachs. Han var inblan-
dad i den ryska finansskandalen 1998, 
då samtidigt som Goldman Sachs gav 
råd till den ryska regeringen banken 
också spekulerade i Rysslands förmåga 
att betala sina skulder.

Det är numera allmänt känt och do-
kumenterat att Goldman Sachs föreko-
mer vid alla större marknadsmanipu-
lationer i USA sedan depressionen på 
30-talet och att banken har gått i spet-
sen för den åtstramningspolitik som 
bryter ned länderna i eurozonen som 
skapat bankkriser på Cypern och i an-
dra europeiska länder. Det kan också 
nämnas att ECB-chefen Mario Draghi 
och tidigare italienske premiärminstern 
Carlos Monti tidigare varit rådgivare 
till Goldman Sachs.

James Corbett och Michael Chossu-
dosky skriver på Global Research: 
”Själva existensen av en bail-in mo-
dell klargör en obehaglig sanning som 
banketablissemanget har fördunklat 
under generationer; nämligen att bank-
tillgångar är inte högar av pengar som 
finns i bankvalven som kan återkal-
las när de behövs utan istället osäkra 
lån till banksters som använder dessa 
pengar för att spekulera med exotiska 
finansiella verktyg vilka hotar att för-
störa hela den globala ekonomin. När 
väl detta klara faktum har blivit till-
räckligt utmanat måste allmänheten 
göra ett val. Antingen fortsätta att läg-
ga sin tilltro till de stora bankerna som 
föröder världsekonomin eller använda 
sina sparade pengar till att bygga upp 
genuina, frodiga lokala ekonomier ge-
nom kreditinstitutioner, alternativa va-
lutor och andra finansiella alternativ”.

Jan-erik Gustafsson

Trots att Sverige varit EU-medlem i snart tjugo 
år är det ytterst få, i genomsnitt bara 12 pro-
cent, som känner sig välinformerade om de be-
slut som Sverige är med och fattar i EU. Värst 
är det bland de yngre där endast sex procent 
av alla under 40 år anser sig ha koll. Det fram-
går av en Demoskopundersökning som tagits 
fram av den nystartade tankesmedjan Forum 
för EU-debatt.

Undersökningen visar också att få väljare, 

27 procent, upplever någon betydande skill-
nad på EU-politiken mellan Socialdemokra-
terna och Moderaterna. Nästan halva svenska 
folket anser att Sverige borde ha fler folkom-
röstningar i stora EU-frågor och 78 procent 
anser att en bred och allsidig debatt om EU-
frågor är viktig för demokratin.

Varför är det på det här viset? Trots idoga 
försök från de som är kritiska till Sveriges 
medlemskap i EU att få till stånd en debatt 

om aktuella EU-frågor så driver en överväldi-
gande majoritet, oftast bestående av högeralli-
ansens fyra partier tillsammans med Socialde-
mokraterna, igenom beslut på löpande band i 
riksdagen under största möjliga tystnad.

Senast beslöt denna förkrossande riksdags-
majoritet att Sverige ska gå med i euroländer-
nas så kallade finanspakt, åtstramningspakt är 
ett mer adekvat namn, trots att svenska folket 
sagt nej till euron i en folkomröstning. Gt
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Vi har haft rätt hela tiden
Den uppmärksammade striden om kol-
lektivavtal i Vaxholm 2004, det sk. La-
valmålet där Byggnads krävde kollek-
tivavtal för ett lettiskt byggföretag blev 
en konflikt som lämnade djupa spår. 

Byggföretaget det handlade om, Let-
Laval, gick i konkurrs och Svenskt 
Näringsliv tog med starkt bifall från 
Sveriges Byggindustrier över frågan 
och bekostade en rättegång i EU-dom-
stolen. Domstolens utslag blev självfal-
let det att Byggnads och Elektrikerna 
gjorde fel när de hade fräckheten att 
på svensk mark hävda svenska kol-
lektivavtal. Vem kunde vänta sig något 
annat besked från högerprojektet EU 
där lönedumpning är något som skall 
eftersträvas och som i svenskt modernt 
politiskt talspråk kallas ”arbetslinjen”

Nu har även FN:s arbetsmarknads-
organ ILO (international labour orga-
nisation) granskat Lavaldomen. ILO 
som har som uppgift att granska att 
fackliga fri och rättigheter inte blir 
kränkta överlämnade Lavalärendet till 

sin expertkommitté för granskning. 
Man har nu kommit med sitt yttrande. 
FN:s juridiska experter säger: 

Begränsning av fackliga stridsåtgär-
der som har till syfte att få till stånd 
kollektivavtal med utländska företag 
strider mot ILOs konvention 87. På ren 
svenska betyder det att vi, d.v.s. Bygg-
nads hade helt rätt i konflikten och EU 
domstolen och dess högerpolitik fel.

ILO uppmanar därför den svenska 
regeringen att kompensera Byggnads 
och Elektrikerförbundet för de skade-
stånd och domstolskostnader som man 
tvingats att betala till det lettiska före-
taget, 3 miljoner kronor.

Vidare skriver ILO:s jurister: Vi är 
oroade av begränsningen av strejk-
rätten i Sverige som har blivit allt för 
långtgående. Man uttrycker också oro 
över den sk Lex Laval lagen som det 
svenska högerparlamentet snickrat 
ihop för att låtsas värna om de svenska 
kollektivavtalen..

Nu är det riksdagens uppgift att noga 

läsa igenom ILO kritiken och därefter 
komma med förslag till förändringar 
för att den svenska arbetsmarknaden 
skall motsvara internationella mått på 
anständighet.

Den moderata riksdagskvinnan Ka-
tarina Brännström sitter i den parla-
mentariska kommitté som skall utreda 
ILO kritiken, hon är helt glasklar i sin 
uppfattning. Hon låter helt enkelt med-
dela att hon inte bryr sig ett dugg om 
ILO kritiken. Hon hänvisar till EU 
domstolen och därmed punkt slut. Ka-
tarina Brännströms förhållningssätt 
gentemot FN:s juridiska expertis visa 
vilken respekt hon har för internatio-
nell rätt. Passar det inte är det inget 
att bry sig om. Ett förhållningssätt hon 
troligen lärt sig av utrikesminister och 
oljehandlare Carl Bildt. Vad säger då 
socialdemokraterna i riksdagen? I van-
lig ordning ingenting. Man tiger som 
muren.

lars lundberg

Majoritet mot vinster i välfärden
Sextiotvå procent tycker att vinstutdelning inom skattefinan-
sierad skola, vård och omsorg ska förbjudas. Det visar en 
undersökning från Göteborgs universitet som presenterades 
för någon vecka sedan. 

Motståndet mot att plocka ut vinster i välfärden finns 
bland väljare hos samtliga riksdagspartier, visar undersök-
ningen som gjordes i höstas. Det är bara bland folkpartister 
det inte finns en majoritet för ett förbud.

Även i frågan om förbud mot privatiseringar av skola, 
vård och omsorg finns det en majoritet bland väljarna, där 
är det bara moderaterna som inte har en majoritet bland 
sina väljare.

Nu återstår bara frågan skall demokratin eller kapitalet 
styra, vågar riksdagen opponera mot kapitalet och förbjuda 
alla privatiseringar inom skola, vård och omsorg.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) vill arbeta för:

Ersättning vid sjukfrånvaro med 90 %

En sjukförsäkring som grundar sig på medicinska bedöm-
ningar av läkare med patientkontakt

En sjukförsäkring som ger individuellt anpassad rehabilite-
ring

Avskaffande av alla byråkratiska normer i sjukförsäkringen

Inga karensdagar i sjukförsäkringen

Mot privatiseringen av vården, lika vård för alla
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Jag mötte en 
arbetslös idag
Jag mötte en arbetslös idag, en av de 
fyrahundratusen, en välutbildad indu-
striarbetare, med extrautbildning inom 
handel och med en a-kassa på sjutusen 
kronor i månaden. Den summan täcker 
knappt hyran på den illa rustade fyra-
rumslägenhet familjens storlek kräver.

Men denne man kan stolt räta på 
ryggen och bära sitt huvud högt, han 
är en kassako åt de privata aktörer 
som tjänar miljoner på de arbetslösa.

”Ägarna plockade ut 50 miljoner 
kronor, medan arbetslösa virkade och 
fick fotbad.”

Nu anklagas det privata företaget 
Personalstrategerna för fusk av tidigare 
anställda:

– Man har förfalskat cv:n för att 
uppfylla Arbetsförmedlingens krav.

Bolagets vd Per Fredriksson tillbaka-
visar alla anklagelser i ett mejl till SVT. 
Han menar att alla påståenden om för-
falskade cv:n eller riggade kontroller är 
felaktiga.

Vinstutdelningarna kommenterar 
han så här:

“Vi är ett fullt normalt företag som 
gör fullt normal vinst och som ägare 
tar vi ut en fullt normal aktieutdel-
ning.”

Javisst är Personalstrategerna ett 
normalt företag i det moderata Sverige 
där ett fåtal tillåts göra vinst på andras 
armod. Dessutom gynnar den höga 
arbetslösheten arbetsgivarna. Horder 

av hung-
rande som 
trängs runt 
bordet i 
hopp om 
de smulor 
som ram-
lar ned. 
Lönen må 
vara aldrig 
så låg, ar-
betsvillko-
ren aldrig 
så dåliga 
för man 
inte ska ac-
ceptera vil-
ka villkor 
som helst 
för att få stiga upp ur arbetslöshetens 
förnedrande träsk. Näringslivet har 
fått som de ville men så har de också 
lagt de största summorna till modera-
ternas partikassa.

De strykrädda sossarna talar nu om 
arbete och utbildning, man kan vinna 
valet på grund av det. Men Stefan Löf-
ven håller trollstaven som ska åstad-
komma detta i sin högerhand. Han 
talar inte om de trygghetssystem som 
moderaterna demolerat så att de inte 
ens innebär överlevnad för de arbets-
lösa och för de sjuka.

Den mumlande Fredrik talade också 
om ett Sverige i arbete på den tiden han 

inte mumlade. För att få fyrahundratu-
sen arbetslösa i arbete krävs en troll-
stav och denna trollstav finns endast i 
sagorna. För att ge arbetslösa och sju-
ka en rättvis levnadsnivå krävs vänster-
politik något som socialdemokraterna 
saknar. För att få vänsterpolitik krävs 
att Sverige kränger av sig den av EU 
skapade tvångströjan som hindrar vän-
sterhandens rörelseförmåga. De länder 
som valt att inte ansluta sig till EU är 
de länder som växer och har en stabil 
ekonomi.

Astrid boman

Otryggheten har ökat ofantligt
I Kommunalarbetaren (5/2013) fann jag 
en artikel, som tydligt visar hur det går 
till, vilket elände det ställer till med och 
vilka som drabbas av den omänskliga 
politik som pågår i Sverige…

Artikeln har rubriken ”Otryggheten 
har ökat ofantligt”, artikeln är byggd 
till stora delar på en intervju med Dan 
Holke, chefsjurist på LO-TCO Rätts-
skydd. Christina Swahn har skrivit ar-
tikeln.

Den berättar om hur fasta jobb blir 
tillfälliga, som ett resultat av att offent-
lig verksamhet läggs ut på entreprenad. 
När kommunens verksamhet går ut 
på entreprenad gäller oftast verksam-

hetsövergång. Då gäller villkoren i det 
tidigare kollektivavtalet det första året 
hos den nya arbetsgivaren, när verk-
samheten nästa gång går över till en ny 
entreprenör blir läget annorlunda.

Dan Holke berättar att upphand-
lingsverksamheter gör att många som 
tidigare har haft en trygghet i tillsvi-
dareanställningar hos kommunen i 
praktiken numera har tidsbegränsade 
anställningar.

Problemet är om det bedöms som 
en verksamhetsövergång eller inte. Vid 
en konkurs är det enligt lagen inte det. 
Bedömningen görs utifrån hur mycket 
av verksamheten som anses gå över. I 
städ- och bussbranschen är det vanligt 
att bytet av entreprenör inte räknas 

som verksamhetsövergång. 
”Otryggheten bland personalen har 

ökat ofantligt. Busschaufförer kan ha 
varit hos kommunen i 30-40 år. Så är 
det byte av entreprenör och då står din 
anställningstrygghet på spel”, säger 
Dan Holke, vidare, ”om det inte är en 
verksamhetsövergång kan arbetsgiva-
ren vid varje ny upphandling plocka 
de han vill ha. Risk finns att de som är 
långtidssjukskrivna eller gjort sig obe-
kväma sållas bort.

Så fort man privatiserar verksamhe-
ter så uppstår de här fenomenen.”

Stig-Arne Mattsson
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Omvänd Robin Hood-politik
Vårt broderparti i Danmark KPiD har en 
utmärkt tidning med namnet ”Kommu-
nist”, därifrån har vi saxat den följande 
artikeln. Politiken känns igen men i Sve-
rige är det just nu det ”blåa blocket” 
som genomför den. Författare är Bo 
Möller som en del av oss känner från de 
nordiska sommarlägren där han ofta an-
litats som föreläsare i olika ämnen.

Det s.k. ”röda blocket” har nu haft 
regeringsmakten i nästan 18 månader. 
Det är inte småsaker de hunnit med el-
ler har planerat för en snar framtid.

– Tiden för rätt till arbetslöshetser-
sättning har halverats och samtidigt 
har det blivit svårare att kvalificera sig 
för en ny ersättningsperiod.

– Förtidspensioneringarna har dras-
tiskt minskat och kan normalt inte be-
viljas före 40 års ålder.

– Flexjobbordningen (motsvarar i 
stora drag lönebidragsanställningar i 
Sverige) skall bara ges tidsbegränsat 
och bidragen skall minska om perso-
nen med arbetshandikapp inte förmår 
att arbeta heltid. Det införs också ett 
bidragstak som drabbar t.ex. arbets-
skadade med en tidigare högre lön.

– Kontantförmåner (försörjnings-
stöd) skall beskäras så att fattigdomen 
ökar. I synnerhet drabbar det under-
stödstagare i åldern mellan 25 och 29 
år, där understödet skall halveras. Och 
under rubriken ”nyttejobb” skall för-
sörjningsbidragsmottagare skickas till 
straffarbete. Kommunerna kommer 
förmodligen att glädja sig åt denna bil-
liga arbetskraft.

– De statliga bidragen till utbildning 
skall skäras ner med betydande belopp.

 – Den föreslagna reformen om sjuk-
lön innebär att om du inte är ”lycklig 
nog” att drabbas av 11 speciellt ut-
valda sjukdomar förlorar du rätten till 
sjukpenning efter sex månader, idag är 
gränsen vanligen 12 månader. Men å 
andra sidan är du säkrad att efter ut-
försäkringen få ett bidrag som motsva-
rar försörjningsstödet.

– Från 2016 skärs den årliga juste-
ringen av alla typer av transfereringar 
ned.

– Stora nedskärningar i kommuner 
och staten har resulterat i uppsägning-
ar och sämre service - och denna poli-
tik fortsätter. Samtidigt har regeringen 
kraftigt reviderat ned sin bedömning 
för allmän tillväxt under de komman-
de åren. Med utvecklingen av antalet 
äldre etc. betyder en svag tillväxt ned-
skärningar inom offentlig sektor och 
uppsägningar av personal.

Något nytt är att regeringen direkt 
börjar blanda sig i löneförhandling-
arna. Först börjar finansdepartementet 
blanda sig i lön och arbetsförhållanden 
inom SAS, och nu är inblandningen 
i lärarnas arbetstidsregler uppenbar 
för alla. Det är inte bara kommuner-
nas landsförening som har lockoutat 
lärarna. Några timmar innan varslet 
trädde i kraft lockoutade finansminis-
teriet även lärare på privatskolor och 
lärare inom arbetsmarknadsutbildning. 
Förlängd arbetstid och lönesänkningar 
är regeringens svar på den ekonomiska 
situationen. 

Med skattereformen från förra året 
som gav stora skattelättnader till de 
högst avlönade skall man fortsätta lö-
nesänkningarna de kommande åren 
inom offentlig sektor. 

Med den s.k. växtplan DK skall man 
ge skattelättnader till näringslivet, ak-
tiebolagsskatten skall sänkas från 25 
procent till 22.

Näringslivets energiavgifter, miljö-
skatter och föroreningsavgifter skall 
slopas. Deras avdragsrätt för repre-
sentation skall höjas och de planerade 
vägtullarna för lastbilar slopas.

Beklagligtvis kan man inte skylla på 
att socialdemokraterna tvingats böja 
sig för de radikala (ett småborgligt par-
ti i Danmark), en stor del av ingreppen 
är gjorda för att socialdemokratin – el-
ler i vart fall en stor del av ledningen 
kring Helle Thorning och Bjarne Co-
rydon – själv önskade det, och de blev 

självklart stöttade av de radikala och 
dessvärre även av SF (Vänsterpartiets 
systerparti i Danmark).

När de ledande socialdemokraterna 
skall sälja sin politik sker det med på-
ståenden om att den skall ge tillväxt 
och fler jobb. Men inget tyder på att 
bättre förhållanden för näringslivet i 
sig själv skapar arbetsplatser. Den ak-
tuella krisen beror inte på för stora ut-
gifter för näringslivet, utan snarare på 
att de inte kan finna avsättning för sina 
varor på grund av att efterfrågan är för 
liten. De många nedskärningarna i so-
cialförsäkringssystemen och offentlig 
service ger av sig själv en lägre efter-
frågan av de privata verksamheternas 
produktion. Resultatet blir inte lägre 
arbetslöshet, utan tvärt om. Den of-
fentliga sektorn blir än mer misshand-
lad, medan de privata verksamheterna 
kan glädja sig åt stigande profiter. Pro-
fiter som placeras i banker och speku-
lation, eller i import av lyxvaror – men 
inte i arbetsplatser.   

Bo Möller.
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Budskap från Irans 
Tudehpartis 6:e kongress
Kära kamrater,

Den 6:e kongressen med deltagande 
av ombud genomfördes framgångsrikt 
i februari 2013 med hänsyn till kom-
plicerade illegala villkor och säkerhets-
problem. Mötet beslutade viktiga do-
kument. Kongressen godkände bland 
annat centralkommitténs verksam-
hetsberättelse sedan föregående kon-
gress och beslutade om förslag till nytt 
partiprogram. Det nya programmet 
återspeglar den rådande politiska situa-
tionen i landet, de ekonomisk-socialt 
existerande villkoren, samhällets re-
ella styrkeförhållanden samt behov och 
krav hos arbetarklassen, de arbetande i 
stad och på landsbygd och andra natio-
nella och folknära samhällsskikt.

Det nya programmet har växt fram 
på grundval av trohet till marxismen-
leninismen och dess kreativa anam-
mandet. Det skisserar riktningen för 
partiets historiska och segerrika kamp 
för fred, demokrati, suveränitet, frihet, 
social rättvisa och socialistisk oriente-
ring i vårt land.

Kongressens start sammanföll med 
30-årsdagen av den iranska teokratre-
gimens lömska överfall på vårt parti. 
Vid överfallet den 6 februari 1983 
fängslades de flesta ledamöterna av 
centralkommittén och hundratals er-
farna partikadrar för att avrättas eller 

torteras till döds. Tusentals partimed-
lemmar och sympatisörer häktades och 
kastades i fängelse. Trots detta mor-
diska slag lyckades det, tack vare de 
överlevande kamraternas offerfyllda 
insats, att åter bygga upp partiet och 
att kunna fortsätta dess regelbundna 
aktiviteter.

Även i denna process var systerpar-
tiernas ideella stöd under dessa svåra 
år en viktig faktor för partiets pånytt-
födelse.

……………

Kära kamrater,
Den 6:e kongressen tackar å Irans 

Tudehpartis medlemmars och sympati-
sörers vägnar på det hjärtligaste för det 
solidariska stödet som visats oss av de 
kommunistiska och arbetarpartierna 
liksom av de revolutionära organisatio-
nerna och personligheterna och dekla-
rerar att vårt parti i dess komplicerade 
kamp för grundläggande förändringar, 
för fred, suveränitet, demokratiska rät-
tigheter och friheter, samt social rätt-
visa vid sidan av det iranska folkets 
aldrig sinande kraft även framöver be-
höver en fortsättning och breddning av 
Ert mångsidiga stöd.

TPI uppskattar mycket högt Er över-
ensstämmande och verksamma inter-
nationella solidaritet med det iranska 
folkets kamp mot imperialismens in-

blandning och aggressiva planer mot 
Iran, bland dessa även de förlamande 
ekonomiska sanktionerna, vars offer är 
de mest förtryckte samhällsskikten. Er 
solidaritet med det iranska folkets fri-
hets- och rättviserörelse mot det folk- 
och arbetarfientliga, djupt reaktionära 
väldet som massivt har begränsat var-
enda möjlighet till en övergripande och 
kraftfull organisering av människor, är 
av högsta betydelse.

Folkens historia och blodiga erfa-
renheter uppenbarar dessa fakta: Där 
kraftfulla protester och stark inter-
nationell solidaritet knyts ihop med 
folkens kamp och deras revolutionära 
styrkor där öppnar sig fängelsepor-
tarna, fredens fanor hissas högre, de 
arbetandes marscher blir kraftfullare, 
bödlarnas svärd blir trubbigare och 
kämparnas vapen för frihet, självstän-
dighet och social rättvisa blir vassare.

Seger åt kampen för fred, socialism 
och framsteg!

För kommunisternas och arbetarpar-
tiernas kraftfulla internationella solida-
ritet!

För starkare stöd till folkrörelsen i 
Iran från de framstegsvänliga och fri-
hetsälskande styrkorna i hela världen!

(Utdrag)

Korea utan lögner
Den djävulska kapitalismen (någon an-
nan finns inte!) har alltid som mål att 
starta KRIG!! Den som har eget tän-
kande (alltså inte är mentalt förlamad 
av den kapitalistiska lögnpropagan-
dan) inser givetvis att koreanerna är 
hemma hos sig!

Men vad gör yankee (inte ”ameri-
kaner”) där? På andra sidan av jord-
klotet från deras hem räknat! Natur-
ligtvis beror det inte på välgörenhet 
– tvärtom.  Att yankee överhuvud finns 
i Korea beror på Sovjetunionen och de 
avtal som träffades i Jalta mellan Sta-
lin och USA:s president F.D. Roosevelt. 
Detta var våren -45. Med anledning av 
att Japan under årtionden ockuperat 
Korea kunde man anta att koreanerna 
skulle kunna ha svårigheter att själva 
ta hand om sitt land. Därför besluta-

de Stalin och Roosevelt om en KORT 
och gemensam ockupation av Korea. 
Det var Sovjetunionen tillsamman med 
koreanerna själva som befriade landet 
från det japanska förtrycket. Men det 
visade sig omgående att koreanerna 
var fullt kapabla att ta hand om sig 
och sitt land. Men denna förmåga var 
inte önskad av yankee. Dessa fortsatte 
i stället japanernas förtryckarstyre. 
Men för att slippa kritik satte yankee 
in en lakej som ”president”. Denne 
hämtade man från USA där en korean 
vid namn Syng man Rhee invandrat.

Denne lakej var ett lydigt verktyg 
som USA kunde skylla alla sina illdåd 
på och inför världen låtsas som att det 
var koreanerna själva som var orsak 
till alla de illdåd USA företog sig. T ex 
mördades tiotusentals koreaner som 

inte accepterade att USA krossade den 
koreanska fackföreningsrörelsen för 
att i dess ställe tvinga på koreanerna 
en s.k. fackförening av yankee-typ (en 
sådan som USA har). Trots upprepa-
de ök och påstötningar vägrade USA 
lämna Korea. Därför lämnade Sov-
jetunionen (DFRK) vilket skulle tvinga 
USA att också lämna Korea. Den lakej 
S Rhee som USA kallade president var 
ett lydigt verktyg för USA. Han hade 
under lång tid ljudligt agiterat för att 
han skulle befria dvs. erövra det nu 
självständiga DFRK (Demokratiska 
Folkets Republik Korea). Observera, 
det är ingen s.k. ”folkrepublik”! Lan-
dets namn tillkommer enbart folket 
självt att besluta och bestämma om! 
Använd enbart landets rätta namn!

Yankee försöker med sitt världs
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Den djävulska kapitalismen (någon annan finns inte!) har 
alltid som mål att starta KRIG!! Den som har eget tänkande 
(alltså inte är mentalt förlamad av den kapitalistiska lögn-
propagandan) inser givetvis att koreanerna är hemma hos 
sig!

Men vad gör yankee (inte ”amerikaner”) där? På andra 
sidan av jordklotet från deras hem räknat! Naturligtvis 
beror det inte på välgörenhet – tvärtom.  Att yankee över-
huvud finns i Korea beror på Sovjetunionen och de avtal 
som träffades i Jalta mellan Stalin och USA:s president F.D. 
Roosevelt. Detta var våren -45. Med anledning av att Ja-
pan under årtionden ockuperat Korea kunde man anta att 
koreanerna skulle kunna ha svårigheter att själva ta hand 
om sitt land. Därför beslutade Stalin och Roosevelt om en 
KORT och gemensam ockupation av Korea. Det var Sov-
jetunionen tillsamman med koreanerna själva som befriade 
landet från det japanska förtrycket. Men det visade sig om-
gående att koreanerna var fullt kapabla att ta hand om sig 
och sitt land. Men denna förmåga var inte önskad av yan-
kee. Dessa fortsatte i stället japanernas förtryckarstyre. Men 
för att slippa kritik satte yankee in en lakej som ”president”. 
Denne hämtade man från USA där en korean vid namn Syng 
man Rhee invandrat.

Denne lakej var ett lydigt verktyg som USA kunde skyl-
la alla sina illdåd på och inför världen låtsas som att det 
var koreanerna själva som var orsak till alla de illdåd USA 
företog sig. T ex mördades tiotusentals koreaner som inte 
accepterade att USA krossade den koreanska fackförenings-
rörelsen för att i dess ställe tvinga på koreanerna en s.k. 
fackförening av yankee-typ (en sådan som USA har). Trots 
upprepade ök och påstötningar vägrade USA lämna Korea. 
Därför lämnade Sovjetunionen (DFRK) vilket skulle tvinga 
USA att också lämna Korea. Den lakej S Rhee som USA 
kallade president var ett lydigt verktyg för USA. Han hade 
under lång tid ljudligt agiterat för att han skulle befria dvs. 
erövra det nu självständiga DFRK (Demokratiska Folkets 
Republik Korea). Observera, det är ingen s.k. ”folkrepu-
blik”! Landets namn tillkommer enbart folket självt att be-
sluta och bestämma om! Använd enbart landets rätta namn!

Yankee försöker med sitt världsomfattande propagan-
damonopol tvinga på världen sin förvrängning av landets 
namn. Det finns inget land Nord osv. enbart ett dumt försök 

att legalisera det av yankee terrorockuperade södra Korea. 
Genom att kalla DFRK för N osv. skulle den av yankee kri-
minellt terrorockuperade södra landsdelen ”automatiskt” 
bli erkänd! Det närmaste man kan komma är att istället för 
s använda och komma rätt med ”lydkorea”! När Sovjetuni-
onen lämnat Korea trodde yankee att de kunde via sin lakej, 
starta ett krig och erövra DFRK. Målet var att yankee skulle 
få landgräns med Kina som just året innan (okt 49) utropats 
som folkrepublik. Men yankee hade också fraktat sin kine-
siska lakej till Kinas största ö Taiwan som yankee alltsedan 
dess ockuperar. Krigsförbrytaren USA (upprepat dömd som 
sådan i FN:s rätta domstol) hade för avsikt att när lydregi-
men erövrat DFRK kunde USA åter överfalla Kina både från 
norr och som man redan gjorde, från söder. Därmed trodde 
yankee att de skulle kunna besegra Mao och hans nya folk-
stat. Men det gick inte som yankee fantiserade om. Tvärtom 
yankee ylade då de förlorat detta sitt krig om att det var 
FÖRSTA gången USA förlorat ett krig! Därmed kunde man 
förstå hur dessa massmördare grämde sig över den påtving-
ade förlusten! Koreanerna vart dubbelt hatade av yankee. 
Som en följd av detta vägrade yankee att skriva under ett 
fredsavtal och tvingade även de av yankee terroriserade la-
kejerna att inte skriva under. Därmed fortsatte kriget med 
USA:s hopp om att kunna fortsätta detta kolonialkrig och 
föra det till deras seger. Detta är anledningen till att USA 
fortsätter och tvingar lydkoreanerna till att bedriva krigs-
övningar alldeles inpå DFRK:s gräns! Hela denna faktiska 
bakgrund förtigs av den kapitalistiska lögnpropagandan 
och detta i deras monopolsituation! Det kallar dessa lögna-
re för ”demokrati”! I sin terrorisering av Koreas södra del 
har yankee tvingat koreanerna att stifta den kriminella NSL 
(Nationella Säkerhetslagen) en ”lag” som har hemlig text! 
Detta faktum påverkar uppenbarligen även den president 
från Lydkorea som för ett antal år sedan besökte Sverige och 
Stockholm! Detta poängterades inte då. Den kapitalistiska 
lydpressen teg!

Detta är en kort historik över vad som hänt det plågade 
koreanska folket.

lennart Gerle 
Helsingborg

KKE:s 19:e partikongress 
utförde sina uppgifter framgångsrikt
Dimitris Koutsoumpas är ny generalse-
kreterare i centralkommittén. 

Diskussionerna och rösterna som låg 
till grund för besluten på KKE:s 19:e 
kongress hölls i en atmosfär präglad 
av ideologisk och politisk enighet. Be-
sluten fattades efter omfattande över-
läggningar. 77 delegater talade på kon-
gressen. Den avsatta tiden för varje tal 
var 12 minuter. Kongressen godkände 
enhälligt det nya partiprogrammet, de 
nya stadgarna och kongressens politis-
ka resolution.

Dessutom antogs verksamhetsberät-

telsen från KKE:s centralkommitté en-
hälligt.

Den 19:e kongressen fullbordades 
med val av ny centralkommitté som be-
står av 63 kamrater. Även en ny central 
revisionskommitté valdes beståendes 
av sju kamrater.

KKE:s centralkommitté valde i sin 
första session Dimitris Koutsoumpas 
till ny generalsekreterare. Det bör näm-
nas att KKE:s forna generalsekreterare 
i centralkommittén Aleka Papariga val-
des som medlem i KKE:s centralkom-
mitté.

Dimitris Koutsoumpas valdes första 
gången till centralkommittén för KKE 
vid partiets 12: e kongress i maj 1987, 
och har sedan dess tillhört denna med 
ansvar för ett brett spektrum av frå-
gor. Tillsammans med andra kamrater 
kämpade han 1991för att försvara par-
tiet och dess principer mot den oppor-
tunistiska gruppen som sedan gick till 
Synaspismos. 

Källa: Solidnet
översättning av Charlie Paulsson
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Studentval i Grekland
Den 17 april 2013 hölls val till verkställande utskott i stu-
dentkårerna. Listorna med Panspoudastiki KS som stöds 
av Kommunistisk Ungdom Grekland (KNE) ökade avse-
värt.

De fick på de tekniska läroanstalterna 18,4 % av rös-
terna,  en ökning med 2,9 % och på universiteten fick 
Panspoudastiki KS 16,6% av rösterna, en ökning med 1,9 
%.

Detta resultat är särskilt viktigt eftersom det kom vid 
en tidpunkt då det borgerliga politiska systemet söker sin 
omformning genom att främja Syriza som den nya social-
demokratin, men också genom att försöka minska KKE: s 
inflytande i val. Grupperingen som stöds av Syriza i stu-
dentkårsvalen blev utan någon ökning i förhållande till 
förra årets val, då man fick 6,5 % på universiteten och 
2 % i de tekniska läroanstalterna, i motsats till de listor 
som stöds av unga kommunister.

Det är också viktigt att Panspoudastiki KS blev störst i 
31 studentkårer, något som ger oss hopp om en förstärk-
ning av Studenternas Militanta Front (MAS).

I ett uttalande konstaterar sekreteraren i KNE:s cen-
tralkommitté, Theodoris Chonis, bland annat: ”Tusentals 
studenter som deltog tillsammans med medlemmarna i 
KNE på listorna, och de tusentals andra som stödde dem 
med sina röster, utgör en kritisk massa som kan förstärka 
insatserna för den militanta omgrupperingen av student-
rörelsen, stärka Studenternas Militanta Front med nya 
krafter. ”

Över akacieträden

lyser aftonstjärnan

alla ord tycks börja

där de slutar – med

en ny skapelse

– under morgonsol

Kapitalets kalv

av guld, brinna och

försvinna ska – det

ställt i utsikt är

ett förlovat land

av kärlek och gemenskap

Det fattige utan rätt

arbetaren brödlös

må de resa sig

att penningväldet krossas

att freden självklar står

– en genomskinlig morgon

ingemar Kristensson                
Västra frölunda

”The company
 you keep”
Under 1970- talet skakades USA också på hemmaplan av 
de alltmer växande demonstrationerna mot kriget i Viet-
nam. I spelfilmen ”The company you keep” kommer en del 
av denna tid till tals genom den radikala vänsterfraktionen 
”Weather Underground”, där dess medlemmar blir klassade 
som terrorister sedan de bemöter statens våld med våld i det 
de genomför bombningar av statliga byggnader och dylikt. 
Trettio år senare jagas de av FBI. Likheter finns till Baader-
Meinhof-rörelsen i f.d. Västtyskland som under 70-talet i 
mycket verkade enligt den ena frontalfiguren tillika jour-
nalisten Ulrike Meinhofs utsago att ”ingen makt blir synlig 
utan motmakt”.

Nåväl, min bättre hälft och undertecknad skulle gå och se 
filmen lördagen den 9 februari, tre veckor efter premiären 
den 18 januari. Men tyvärr, den hade utgått från spellistan 
på Stockholms alla biografer. Trots en stjärnspäckad rol-
lista; Robert Redford, Julie Christie, Susan Sarandon, Nick 
Nolte, Sam Elliott m.fl. och att den sitt tema till trots hade 
fått hyfsade recensioner av mainstreamkritikerna men alltså 
klassats som ”icke tillräckligt kommersiellt gångbar”.

Filmer liksom andra kulturella begivenheter och verk kan 
ju göras praktiskt taget hur ”icke kommersiellt gångbara” 
som helst om de inte uppfyller kriterierna för vad det kapi-
talistiska systemet tillåter. I floran av kolorerade US- ame-
rikanska ”gap-och-skrik-filmer” kan en dylik produktion 
göras helt osynlig, utan att censuren för den skull behöver 
ingripa.

En röst på Filmkedjan som hyr ut och säljer spelfilm på 
dvd tyckte att det var mycket märkligt att den inte visades 
på bio längre eftersom den fanns med i SF:s sortiment, vil-
ka i princip brukar visas fram till dess de släpps på dvd. 
För ”The company you keep” skulle detta inneburit att den 
hade visats på bio fram till 5 juni.

Men en film som handlar om ett motstånd till USA-impe-
rialismen på 1970- talet skulle kanske i nutid kunna få män-
niskor och framför allt de unga att dra paralleller till dagens 
situation av USA/NATO/EU:s övergrepp mot suveräna sta-
ter och folkrätten, mot internationell lag och framför allt, 
brottet mot freden, det värsta av alla brott?

Många skulle kunna inse det nödvändiga i att bygga upp 
en ny kraftig fredsrörelse som motstånd till kriget och den 
allt tilltagande och aggressiva imperialismen?

Att visa ”The company you keep” i Sverige borde dock 
inte vara så farligt för myndigheterna och censuren som att 
visa den i USA, men är det så att blickarna riktas mot USA  
faller de väl förr eller senare också på Sverige? Båda syste-
men är ju desamma och lever i symbios.

Hyr eller köp den på dvd 5 juni.
Andra filmer att rekommendera: La rabbia- (Pier Paolo 

Pasolini), Reds- (Warren Beatty), Der Baader Meinhof Kom-
plex- (Bernd Eichinger).

Kjell bygdén
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Evolutionslärans intåg i den muslimska värl-
den kommer att leda till en andlig revolution
av Mohamed Omar

De allra flesta moderna svenskar ac-
cepterar att människan har utvecklats 
ur andra livsformer under en mycket 
lång process. De flesta av oss känner till 
grunderna i Darwins evolutionsteori, 
det vill säga att alla nu levande arter, in-
klusive människan, har uppstått genom 
mutationer och naturligt urval.

För stora delar av världens befolk-
ning är dock detta fortfarande en kon-
troversiell tanke. Evolutionsläran mö-
ter motstånd från religiösa grupper, så 
kallade kreationister, som hävdar att 
människan skapades som hon är och 
att hon sedan skapelseögonblicket inte 
genomgått någon förändring.

Motståndet är mycket svagt i väst-
världen. Med undantag av Förenta 
staterna, som har ett betydande antal 
kristna fundamentalister. Störst mot-
stånd röner dock evolutionsläran i 
muslimska stater. I dessa betraktas det 
många gånger som hädelse att ifråga-
sätta den ortodoxa religiösa skapel-
seberättelsen. Att Gud skapade Adam 
och Eva anses vara bokstavligt sant.

Jag har mött många troende och 
utövande muslimer genom åren, både 
i Sverige och utomlands. Alla som jag 
har pratat med om saken har avfär-
dat evolutionsläran, ofta utan att veta 
särskilt mycket om den. Det enda ar-
gumentet har varit att ”den strider mot 
Koranen”. Om den är sann eller inte 
bryr man sig inte så mycket om. Det 
ser alltså mörkt ut.

Men på sista tiden har något bör-
jat ske. Det har trätt fram muslimska 
intellektuella som har insett att det är 
ett empiriskt, ofrånkomligt faktum att 
livet har utvecklats. De menar att det 

inte är någon bra väg framåt att för-
neka det uppenbara för att ”rädda 
religionen”. Om religionen kräver 
att man blundar för verkligheten 
så innebär det ju att muslimer som 
studerar och förstår naturvetenska-
pen kommer att lämna religionen. 
Det är alltså mycket kontraproduk-
tivt även sett ur ”trons försvarares” 
perspektiv.

En av dem som har trätt fram 
är Usama Hasan, som är både ve-
tenskapsman och muslimsk teolog, 
född och uppvuxen i Storbritan-
nien. Han var tidigare fundamen-
talist men omprövade sina stånd-
punkter och kan idag snarast 
betraktas som en ”liberal” eller 
”progressiv” muslim. Han avfärdar 
den bokstavliga läsningen av berät-
telsen om Adam och Eva.

Usama Hassan förstår alltså att 
den väg som fundamentalisterna 
har valt är en återvändsgränd som 
gör muslimer till åtlöje. Religionen 
måste anpassa sig till verkligheten om 
den vill bli tagen på allvar. Han påta-
lar vad som borde vara en självklarhet, 
nämligen att de religiösa skrifterna inte 
innehåller svar på naturvetenskapliga 
frågor. Vill man veta om solen roterar 
kring jorden eller tvärtom ska man inte 
vända sig till Koranen utan till ett te-
leskop.

Evolutionsläran är inget som man 
kan välja att tro på eller att förkasta. 
Den är ett faktum på samma sätt som 
tyngdlagen. Tyvärr är det som sagt 
mycket få muslimska, religiösa ledare 
som förstår detta. Än idag får man 
höra det fullkomligt absurda argumen-
tet att eftersom evolutionsläran ”stri-

der mot Koranen” så måste den för-
kastas, detta trots att observationer av 
verkligheten visat att den är sann.

Den 5 januari 2013 deltog Usama 
Hasan i en debatt mot den fundamen-
talistiske predikanten Yasir Qadhi un-
der rubriken ”Have Muslims Misun-
derstood Evolution?” Yasir Qadhi 
försökte inte ens bemöta evolutionslä-
ran. Hans argument gick enbart ut på 
det gamla vanliga, nämligen att visa att 
den ”strider mot Koranen”.

Han och alla andra fundamentalister 
har faktiskt rätt i detta! Man kan inte 
acceptera evolutionsläran och samti-
digt hävda att Koranen – i sin helhet – 
är bokstavligt sann. Och det är positivt 
eftersom det innebär att mörkret inte 
kommer att råda för alltid.

EU är bankrutt

Den politiska och demokratiska bankrutten för EU är inte av 
nyaste datum men att den även omfattar ekonomisk bank-
rutt kunde vi läsa på Europaportalen för några dagar sedan.

Redan till maj är pengarna slut, då kommer man inte 
längre att kunna betala räkningarna för de åtaganden man 
redan gjort. Det fattas 94,7 miljarder kronor i årets budget, 
ett underskott som EU-kommissionen kräver att medlems-
länderna betalar in för att EU skall kunna betala 2012 års 
räkningar.

De får väl begära ett krislån och kalla in trojkan som kan 
föreslå de nödvändiga nedskärningarna och lönesänkning-
arna inom EU-byråkratin. 

JJ

Folkomröstningar om EU

Hälften av svenska folket vill ha fler omröstningar om EU. 
Det framgår av en Demoskopmätning som den nystartade 
tankesmedjan Forum för EU-debatt har beställt. 49 procent 
anser att ”Sverige borde ha fler folkomröstningar gällande 
viktiga beslut i EU-frågor”. Samtidigt svarar 78 procent att 
”En bred och allsidig debatt om EU-frågor är viktigt för de-
mokratin”.
Det bästa sättet att få till stånd EU-debatt, dvs. att tvinga 
EU-anhängarna att debattera EU, är folkomröstningar. Det 
visar erfarenheterna från 1994 och 2003.

Gösta torstensson
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Sista chansen att boka in sig för årets 
Nordiska sommarläger.

Årets läger kommer att hållas i Sverige 
under vecka 28, från lördagen den 6 
juli till lördagen 13 juli.

Platsen för sommarlägret blir mitt i 
djupaste Hälsingland, i Voxnadalens 
skogar. Där ligger Gläntan, en konfe-
rensanläggning som ägs av ABF. 

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 in-

bjuder till avkopplande promenader 
längs skogsvägar och genom mossbe-
klädd ”trollskog”. Vid sjön Mållången 
finns både bad- och fiskemöjligheter. 

Tillgång till internet kommer att fin-
nas.

Programmet blir omfattande.
Lördag 6/7. Ankomst och rundturer 

i naturen för de som kommer tidigt
Söndag 7/7. Introduktion och teore-

tisk skolning
Måndag 8/7. Internationella frågor, 

EU och imperialismens agerande i Mel-
lanöstern.

Tisdag 9/7. Nordiskt alternativ till 
EU och NATO

Onsdag 10/7. Agitationsdag, prak-
tiska kurser i olika former av agitation

Torsdag 11/7. Facklig dag och kam-
pen mot massarbetslöshet.

Fredag12/7. Ungdomens dag. Ung-
domen och partiet.

Studiedagarna delas upp i ett för-
middags- och ett eftermiddagspass.

Dessutom blir det kulturprogram om 
kvällarna, och på torsdagskvällen blir 
det avslutningsfest.

Måltider blir frukost, lunch och mid-
dag, allt för 1 200 kronor inkl. logi.

Fullständigt program med inledare 
och tider erhålls vid anmälan.

Boka in veckan nu. Particentralen 
08-735 86 40 eller e-post skp@skp.se

Mer information: Jan Jönsson 0703-
45 42 16

Arrangörer är SKP, KPiD, DKP och 
NKP.

Nordiskt sommarläger
Gläntan.

Sveriges Kommunistiska Parti håller kongress från fredagen den 10 maj till 
söndagen den 12 maj 2013. Ännu finns platser kvar för åhörare; medlemmar 
och sympatisörer är välkomna.

Anmäl dig till Particentralen 08-735 86 40 eller via e-post skp@skp.se 
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STOCKHOLM

FRED OCH ARBETE
I KAMPEN  
FÖR SOCIALISM!
Hötorget kl.12.00
Arr. Greklands K P(KKE), Irans Tudeh-
parti, Chiles, Bolivias och Perus Kom-
munistiska Partier, Resocal, SKP.

La Mano
09.30

MALMÖ

FRED OCH ARBETE
I KAMPEN  
FÖR SOCIALISM!
TRIANGELN kl. 12.00

GÄVLE

1 MAJ
FRED OCH ARBETE
I KAMPE N  
FÖR SOCIALISM!
Samling Folkets Hus Gävle kl. 14.00

GÖTEBORG

Järntorget kl 10.00-14.00
Internationella fanor,
Bokbord.
Fika, mm.

PITEÅ

Byxtorget kl. 10.00 - 14.00
Tal
Musik
Bokbord

För övriga platser, se lokalpressen.

1 MAJ MED KOMMUNISTERNA
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