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Innehåll

Torsdagen den 17 oktober dog två ar-
betare vid SSAB i Luleå. De omkomna 
arbetarna var båda medlemmar i 
Byggnads och alla tankar går idag till 
de som omkom, deras familjer och ar-
betskamrater, säger Johan Lindholm, 
Byggnads ordförande.

Håkan Jönsson, partisekreterare i 
Sveriges Kommunistiska Parti och 
själv byggnadsarbetare, säger till 
Riktpunkt:

– Det måste bli ett stopp för ned-
skärningarna inom Arbetsmiljöver-
ket, uppenbarligen har de inte de re-
surser som krävs. Den senaste tidens 
rapporter om allt allvarligare arbets-
platsolyckor visar att vi behöver ett 
Arbetsmiljöverk värt namnet. 

Johan Lindholm säger i ett press-
meddelande:

– Byggnads har länge arbetat för 
en bättre och säkrare arbetsmiljö. 
Vi har en nollvision när det gäller 
dödsolyckor på arbetsplatsen och 
den ska vi aldrig sluta kämpa för! 
Den senaste tiden har rapporterna 
om dålig arbetsmiljö duggat tätt i me-
dia. Häromdagen upptäcktes vid ett 
hotellbygge i centrala Stockholm att 
byggnadsarbetarna bodde inne på ar-
betsplatsen tillsammans med livsfar-

liga gasoltuber. Inte långt ifrån ännu 
en dödsolycka. Arbetsmiljöverket 
ska utföra sin inspektion först nästa 
vecka. Det är alltför uppenbart att 
Arbetsmiljöverket inte har de resurser 
de behöver för att kunna utföra sitt 

uppdrag. Hotellbygget i Stockholm 
behöver stängas omedelbart. Ingen 
ska behöva riskera livet på sitt arbete, 
det ska vara en självklarhet.

Kommentarer om
olyckan vid SSAB i Luleå
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ledare

För en ny skattepolitik
Inför valet 2014 tycks även frågan 
om skatterna bli ett ämne för diskus-
sion. Valfläsk serveras i form av ett 
femte jobbskatteavdrag och en höjning 
av brytpunkten för statlig skatt. Skill-
naderna i alternativen är inte särskilt 
märkbara och både regering och oppo-
sition påstår att de respekterar det av 
EU påtvingade utgiftstaket. Trots detta 
är man villig att öka budgetunderskot-
tet med 40 miljarder för att kunna ser-
vera valfläsket. Oppositionen påstår 
att man var emot höjningen av bryt-
punkten för statlig skatt, men 
man kan undra om de verkligen 
menar det. Eftersom två av de 
ledande oppositionskandidater-
na, Mikael Damberg och Jonas 
Sjöstedt lyckades schabbla bort 
det nederlag som regeringen för-
väntat sig i Riksdagen.

Sedan 1970-talet har statens 
finanser och i synnerhet stats-
skulden använts som ett politiskt slag-
trä i Sverige och andra länder för att 
skrämma befolkningen och motivera 
nedläggningar i de offentliga verksam-
heterna.

Staten är en institution som växt 
fram ur det gryende klassamhället som 
ett instrument för den härskande klas-
sen;  i det kapitalistiska samhället är 
det kapitalisterna som härskar. Inrikt-
ning och finansiering av statens verk-
samhet har alltid varit en central fråga 
i klassamhället praktisk taget sedan 
staten förekom som institution. Plund-
ring av andra samhällen har länge varit 
ett huvudmedel för finansieringen, och 
plundring av egna medborgare blev 
också nödvändig.

Den skattepolitik som tillämpas idag 
bygger till stora delar på den skattere-
form som socialdemokraterna påbör-
jade 1990 men som slutfördes av den 
borgerliga regeringen 1991. Den över-
gripande parollen för reformeringen av 
den då progressiva skatten var ”hälften 
kvar” vilket egentligen enbart berörde 
marginalskatterna eftersom dessa tidi-
gare kunde överstiga 50 procent.

Syftet med skattereformen var att in-
leda demonteringen av den offentliga 
sektorn, att genomföra förändringar i 
socialförsäkringssystemen och att flytta 
kostnader från kapitalet till de arbe-
tande.

Skatten på arbetsfria inkomster 
sänktes drastiskt genom att separeras 
från arbetsinkomster.

Skattesystemet underordnades kra-

ven från kapitalisterna och deras strä-
van efter högre profiter.

Med en intensiv propaganda om 
Sverige som ett land som dignade un-
der skattetrycket fick de sin vilja och 
mer därtill genomförd. Ville man sänka 
skattetrycket, mätt som andel av BNP 
(bruttonationalprodukten), kunde man 
till exempel ha skattebefriat pensionä-
rerna, A-kassan eller sjukförsäkringen. 
Vi hade då förmodligen hamnat på ett 
lägre skattetryck än högerns drömland 
USA.

Skattereformens utformare förklara-
de att den skulle ge dynamiska effekter 
och i stort sett oförändrade skattein-
täkter. 

Verkligheten blev annorlunda. För-
sta året efter reformen föll skatteintäk-
terna med ca 70 miljarder, året därpå 
med nästan 130 miljarder. Samtidigt 
pumpades minst 200 miljarder kon-
tant ur statens kassa för att rädda 
banker och andra, och statens to-
tala kostnad för finansindustrins 
krasch uppskattas till närmare 500 
miljarder, med en skenande stats-
skuld som följd.

Då fick vi höra att den största 
delen av statsskulden består av lån 
från utländska långivare, att staten 
i Sverige lånar pengar från utländ-
ska banker, eller den utländska 
”marknaden”. Detta motiverade 
neddragningar och annat elände för 
svenska folket eftersom ”vi är så bero-
ende av utlandet” och utlandet vill ha 
det så.

Men det är inte frågan om interna-
tionaliseringen som är avgörande för 
hur vi utformar vårt skattesystem. Det 
avgörande är vilka intressen de styran-
de företräder. Vill man försvara storfi-
nansens och kapitalisternas intressen så 
ser man till att ha ett skattesystem som 
gynnar dem. Vill man däremot försva-
ra de arbetandes intressen så ser man 
till att de samhälleliga behovens kost-
nader täcks av alla de ökade rikedomar 
som vi producerar - och då måste man 
införa produktionsskatt. 

Vi har sedan 1990 sett hur denna 
skattereform har bidragit till att un-
dergräva den ekonomiska stabiliteten, 
men framför allt har den raserat ”den 
goda välfärden”. Skola, barnomsorg, 
sjukvård, äldrevård, arbetslöshets- och 
sjukförsäkringssystemet - alla vitala de-
lar av det som folk uppfattar som den 
goda välfärden - har genomgått dras-
tiska förändringar till det sämre, för-
sämringar som inte överbryggas av det 
valfläsk som serveras.

Skattereformen har finansierats till 
80 procent av det svenska folket, som 
genom avkall på den goda välfärden 
sett till att de rika har kunnat berika 
sig i ännu högre grad och ökat klass-
klyftorna i Sverige.

Skatten har alltid använts som ett 
vapen i den ideologiska kampen mot 
kollektiva lösningar. Självklart sjunker 
skattetrycket om var och en själv beta-
lar för sjukvård och alla andra refor-
mer som arbetarklassen genom hård 
kamp lyckats tilltvinga sig. Men det 
arbetande folket i Sverige har valt de 
kollektiva lösningarnas väg.

Kommunisterna vill fortsätta denna 
väg. Vi behöver en ny skattereform, en 
skattereform som bygger på att källan 
till all rikedom beskattas – produktio-
nen.

En beskattning av produktionen 
överensstämmer väl med Sveriges his-
toriska traditioner; allt ifrån bågaskat-
ten där varje person över 15 år som 
kunde spänna en pilbåge avkrävdes ett 
ekorrskinn, till kopparskatten där 25 
% av värdet av den brutna kopparen 
skulle levereras till staten.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 
vill arbeta för:
Införande av produktionsfaktorskatt
Beskattning av kapitalet och arbetsfria 
inkomster
Skatt på kommersiella byggnader, nej 
till skatt på bostäder.

inriktning och finansiering av 
statens verksamhet har alltid varit 
en central fråga i klassamhället 
praktisk taget sedan staten före-
kom som institution.  

Vill man däremot försvara de 
arbetandes intressen så ser 
man till att de samhälleliga 
behovens kostnader täcks av 
alla de ökade rikedomar som vi 
producerar - och då måste man 
införa produktionsskatt.
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Oktoberrevolutionen 96 år
Oktoberrevolutionen var en händelse 
som skakade världen, för första gången 
i historien tog arbetarklassen makten 
över sin egen livssituation. Borgerlighe-
ten och kapitalet har brukat spaltmil för 
att förfalska dess karaktär av en revo-
lution mot det bestående förtrycket och 
utsugningen av de verkliga producen-
terna av all vår rikedom, arbetarklassen.

Spaltmil och otaliga böcker har ock-
så skrivits om att Lenin, Oktoberrevo-
lutionen obestridlige härförare, var en 
agent åt de tyska imperialisterna. I sin 
kamp mot Oktoberrevolutionen har 
kapitalet haft hjälp och understöd av 
högerextremister, kristna extremister 
från skilda religioner och mångfaset-
terade opportunister. 1985 utgav bok-
förlaget Fram ”Lenin i Sverige Året 
1917”, skriven av Marat Zubko, då 
journalist på den sovjetiska tidningen 
Izvestija. I åtta år har han varit korre-
spondent för de nordiska länderna med 
placering i Stockholm. Boken hand-
lar om Lenins vistelse i Sverige i april 
1917, på resa från det neutrala Schweiz 
genom fiendelandet Tyskland för att 
leda revolutionen i Ryssland. Vi återger 
här en del utdrag från boken som finns 
att köpa via SKP:s grundorganisationer 
för 75: - + porto.   

”Det första Lenin gjorde i Stock-
holm var att lämna en kommuniké om 
resan genom Tyskland för publicering i 
tidningen Politiken. Han fäste mycket 
stor vikt vid denna kommuniké. Den 
förklarade ju i detalj varför de ryska 
revolutionärerna hade sett sig nödsaka-
de att resa genom Tyskland i hopp om 
att komma hem till det revolutionära 
Ryssland så fort som möjligt. Redan 
samma eftermiddag publicerade Poli-
tiken hela kommunikén på sin första 
sida. Så här löd den i sin helhet:

”rYSKA reVOlUtiOnärernAS reSA 
GenOM tYSKlAnd.
En kommuniké från gruppen.

De till Stockholm på fredagsmorgo-
nen anlända ryska revolutionärerna ha 
tillställt Politiken för publicerande föl-
jande officiella kommuniké angående 
sin resa:

England, som officiellt hälsat ryska 
revolutionen med ’glatt hjärta’, har 
gjort allt för att genast tillintetgöra ett 
resultat av revolutionen: den politiska 
amnestin. Engelska regeringen släpper 
ej igenom till Ryssland de i utlandet 
bosatta ryska revolutionärerna, som är 

emot kriget. Sedan detta blivit till full 
evidens bevisat – faktum bekräftades 
genom en mängd material som snarast 
kommer att publiceras; ryska socialis-
ter av alla riktningar ha konstaterat 
detta i en enhälligt antagen resolution 
– beslöt sig en del av de ryska parti-
vännerna i Schweiz försöka genom 

Tyskland återvända över Sverige till 
Ryssland. Fritz Platten, den schweizis-
ka socialdemokratins sekreterare och 
ledare för dess vänsterflygel, bekant 
som internationalist och antimilita-
rist, förde förhandlingarna med tyska 
regeringen. De ryska partivännerna 
krävde för sitt tåg exterritorialitetsrätt 
(ingen pass- och resgodskontroll samt 
att ingen tjänsteman hade rätt att be-
träda deras vagn). Varje resenär skulle 

äga tillträde till färden utan hänsyn till 
sina politiska åsikter, försåvitt ryssarna 
själva hade godtagit honom. I gengäld 
förklarade sig de ryska partivännerna 
komma att kräva frigivande av österri-
kiska och tyska civilinternerade i Ryss-
land.

Tyska regeringen antog villkoren och 
den 9 april av-
reste från Gott-
madingen 30 
ryska manliga 
och kvinnliga 
partikamrater, 
däribland Le-
nin och Zinow-
jew, redaktörer 
för Socialde-
mokraten, den 
ryska social-
demokra t in s 
centralorgan, 
en redaktör 
för Natschala 
i Paris, Micha 
Zhakaja, en av 
den kaukasiska 
socialdemokra-
tins grundläg-
gare som på sin 
tid också inför-
de Tscheidze i 
partiet, samt 
några medlem-
mar av Polska 
arbetarförbun-
det. Ledare för 
färden var Fritz 
Platten, som 
ensam förde 
alla nödvändi-
ga underhand-
lingar med de 
tåget åtföljan-
de representan-
terna för tyska 
regeringen.

Under de tre 
dagar, resan ge-
nom Tyskland 
varat, ha de 

ryska partivännerna icke lämnat vag-
nen. De tyska myndigheterna ha fullt 
lojalt uppfyllt överenskommelsen. Rys-
sarna anlände till Sverige den 12 d: s.

Före avresan från Schweiz uppgjor-
des ett protokoll över alla förberedel-
serna till resan. På grundval av kän-
nedom om detta dokument ha Henri 
Guilbeaux, representant för den fran-
ska socialistiska gruppen Vie Ouvriere 
och redaktör för Demain, och en ledare 
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för den radikala franska oppositionen i 
Paris, vars namn för ögonblicket ej kan 
uppges,’ vidare Paul Hartstein, medlem 
av den radikala tyska oppositionen, M. 
Bronski, representant för rysk-polska 
socialdemokratin och Fritz Platten un-
dertecknat en förklaring, vari de ut-
tryckt sin fullständiga anslutning till de 
ryska partivännernas handlingssätt.”

  ***
…några veckor efter de ryska revo-

lutionärernas resa genom Sverige pu-
blicerade Stormklockan, de svenska 
vänstersocialdemokraternas ungdoms-
tidning, ett utförligt referat av ett sam-
tal med Lenin. Tidningen uppgav inte 
vem som hade gjort intervjun, men fle-
ra historiker anser att det var ett referat 
av samtalet mellan Lenin och (Otto)
Grimlund. Artikeln i Stormklockan 
var rubricerad ”Leningruppens stånd-
punkt. Lenin preciserar bolscheviker-
nas ställning. Intervju för Stormklock-
an”. I denna intervju stod det bl a: 

”Den ryska socialdemokratin är som 
bekant uppdelad i ett par olika grup-
per. Som ledare för den radikala grup-
pen, ”bolscheviki”, står vår partivän 
Lenin. En av våra medarbetare passade 
på, då denne och en del andra ryska 
emigranter – som vi förut omnämnt – 
härförleden passerade Sverige, på väg 
till det nu något frigjorda Ryssland, att 
få ett samtal med Lenin angående den 
ryska partivänsterns uppfattning om 
den nuvarande situationen och de krav 
den ställer på de socialistiska organisa-
tionerna.

Till en början framhöll Lenin, att den 
allra viktigaste förutsättningen för det 
”underverk”, som den ryska revolutio-
nen betraktas vara, är revolutionen av 
1905-07. Och därvid må vi minnas hur 
denna smädades av de, som nu följa 
med i revolutionen, av Gutschoff- och 
Miljukoffs-folket. Utan revolutionen 
av 1905 som röjare, vägvisare hade en 
hastig seger 1917 varit omöjlig.”

I fortsättningen uppehöll sig Le-
nin vid den roll som spelades av det 
engelsk-franska finanskapitalet, ”som 
härskar över hela världen och utsuger 
hela världen”. Han förklarade i inter-
vjun, att det nu

”tog livlig del i revolutionen genom 
att bl.a. organisera Gutschoff- och 
Miljukoff-folket och det högre militär-
befälet. Jag påpekar – anmärkte Lenin 
– att 1905 var det mot revolutionen, 
hjälpte tsarismen att slå ner den och 
gav 1906 miljardlånet. Ur världspoli-
tikens och det internationella finans-
kapitalets synpunkt är regeringen Gut-
schoff-Miljukoff blott och bart agent 
för bankirfirman England-Frankrike, 

är alltså ett medel till att förlänga det 
imperialistiska folkmördandet.”

Bland de skilda samhälleliga krafter, 
som förenades i kampen mot tsaris-
men, nämnde Lenin som den ojämför-
ligt viktigaste faktorn ”en våldsam pro-
letärisk rörelse”. Om den yttrade han 
sig, enligt Stormklockan, så här:

”Proletariatet gjorde denna revolu-
tion. Det krävde fred, bröd och frihet. 
Det hade intet gemensamt med den 
imperialistiska bourgeoisin. Och prole-
tariatet ryckte oemotståndligt med sig 
armén, som ju dock består av arbetare 
och bönder! Då hade kriget – det im-
perialistiska kriget – börjat förvandlas 
till ett medborgarkrig. Däri ligger, en-
ligt mitt förmenande, källan till denna 
revolutions tvedräktskaraktär.”

På frågan ”Nå, hurudan är proletari-
atets ställning till regeringen?” svarade 
Lenin enligt vad Stormklockan skriver:

”Den nya regeringen – Gutschoffs 
och Miljukoffs – är en typisk junker- 
och kapitalistregering. Den kan ej ge 
folket varken frihet, fred eller bröd. 
Det är en regering för rovkrigets fort-
sättande. Den har ju öppet förklarat, 
att den skall förbli trogen de interna-
tionella fördrag tsarismen ingått. Den-
na regering skulle i bästa fall kunna 
uppskjuta krisen, men den kan sanner-
ligen ej befria landet från hunger. Den 
representerar de adliga agrarernas och 
kapitalets intressen. Den är därför ej i 
stånd att ge friheten åt folket. Att un-
derstödja och ge sitt förtroende åt en 
regering, vilken ej är i stånd att lösslita 
sig från imperialismen vore det dum-
maste proletariatet kunde göra.”

Lenin fick sedan frågan: ”Vilken tak-
tik anser Ni att proletariatet nu bör an-
vända?” Stormklockan skriver att sva-
ret löd så här:

”J a, svarar Lenin, vi stå i en över-
gång mellan revolutionens första och 
andra etapp, mellan upproret mot 
bourgeoisin och mot tsarismen, i över-
gången till konventet, som kan utveck-
la sig ur konstituerande församlingen. 
Den alldeles speciella uppgiften just nu 
består i proletariatets organiserande. 
Men inte i de gamla, stela organisa-
tionsformerna utan i den revolutionära 
organisationen.”

Lenin sade att en sådan organisation 
redan finns. Det är arbetar- och soldat-
deputerades sovjet.

I denna intervju ansåg Lenin det 
också nödvändigt att säga något om 
Kerenskij. Denne spelade vid denna tid, 
som läsaren kanske minns att Hanecki 
sade, ännu inte någon mera framträ-
dande roll i den provisoriska regering-
en. Men med en klarsynthet av ovan-

liga mått såg Lenin redan den fara som
utgick från Kerenskij. Enligt Storm-

klockan sade Lenin:
”Under ihåliga fraser i de västeuro-

peiska socialpatrioternas anda söker 
han (Kerenskij — M Z) försona ar-
betarna med rovkrigets fortsättande. 
Genom Kerenskij talar den imperialis-
tiska bourgeoisin till arbetarna: Vi ge 
er republik och åttatimmarsdag, lovar 
er allahanda friheter, men så skall ni 
hjälpa oss att röva Turkiet och Österri-
ke, rycka från den tyska imperialismen 
dess byte och säkerställa bytet för den 
fransk-engelska imperialismen.”

Artikeln i Stormklockan avslutades 
så här:

”Till slut bad vår medarbetare Lenin 
precisera sin grupps ställning, vilket 
skedde på följande sätt:

Vi skilja oss från anarkisterna genom 
att erkänna statens nödvändighet för 
den revolutionära omvälvningen. Men 
vi skilja oss också från opportunisterna 
och Kautsky anhängarna genom att 
säga: vi behöva inte det färdiga stats-
maskineriet sådant som det existerar i 
den demokratiska borgerliga republi-
ken, utan den omedelbara makten av 
beväpnade och organiserade arbetare. 
Det är den stat vi behöva ...

Våra fredsvillkor äro :
1) Arbetaredelegeraderådet som re-

volutionär regering förklarar genast, 
att det i motsats till borgareklassen ej 
känner sig bundet av tsarismens för-
drag.

2) Det publiceras genast alla dessa 
rovfördrag.

3) Det föreslår offentligt alla krigfö-
rande ett omedelbart vapenstillestånd.

4) Som fredsgrundval: alla koloniers 
och alla undertryckta nationers befri-
else.

5) Misstroendeförklaring mot alla 
borgerliga regeringar. Appell till arbe-
tareklassen att slå ned dessa regeringar.

6) De krigsskulder, som bourgeoisin 
gjort, betalas uteslutande av kapitalis-
terna.

– En sådan politik skulle kunna sam-
la majoriteten av arbetare och bönder 
på socialdemokratins sida. Och för så-
dana fredsförslag skulle vi också vara 
benägna föra ett revolutionärt krig. I 
ett sådant revolutionärt krig kunde vi 
räkna på bistånd från hela det revolu-
tionära proletariatet.”

	 	 ***
Vad fick de mötande svenska social-

demokraterna för intryck av Lenin? I 
Fredrik Ströms memoarer, som publi-
cerades 1942, finns det ett kapitel som 
handlar om Lenin i Stockholm. Förfat-
taren skriver där:
”Han var klädd som en arbetare på 
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söndagsutflykt i osäkert väder: lång 
överrock, som nästan slök honom, pa-
raply, mjuk filthatt, ganska sliten, och 
skor med tjocka sulor, lämpade för snö 
och regn. Han hade mustascher och 
kortklippt helskägg, nästan en liten 
skepparkrans, spelande livliga ögon, 
hastiga gester. Han var en liten man. 
Trots detta verkade han vara ett loko-
motiv. Hos den enkle mannen bodde en 
förunderlig kraft. ”

	 	 ***

Möten PA HOtell reGinA
”Lenin stannade alltså bara några tim-
mar i Stockholm: Malmötåget kom till 
Centralen strax efter klockan 10 på 
förmiddagen och tåget till Haparanda 
skulle avgå 18.37. Vad gjorde han un-
der dessa timmar? Historiskt belagda 
fakta visar att han faktiskt hann uträtta 
en hel del.

Efter frukosten på Regina och sedan 
kommunikén hade lämnats till tid-
ningen Politiken hade Lenin ett tims-
långt samtal med riksdagsman Fredrik 
Ström, en av de ledande vänstersocial-
demokraterna. Det rörde sig främst om 
utsikterna för den ryska revolutionen. 
I sina memoarer ”I stormig tid”, som 
jag redan har berört, ger Ström ett rätt 
utförligt referat av detta samtal. Han 
skriver bl. a.:

”Samtalet med Lenin kom att röra 
sig om flera ting och fördes på tyska.

Lenin sade bl. a.:
– Den ryska revolutionen står blott i 

sin begynnelse. Den är en fortsättning 
av revolutionen 1905. Den är ännu 
en borgerlig revolution, framkallad av 
kriget och arbetarnas uppror. Denna 
borgerliga revolution måste förvandlas 
i en arbetarrevolution. De borgerliga 
kommer att få stöd av arbetarrörelsens 
högerelement, socialpatrioterna, som 
vill fortsätta det imperialistiska kriget. 
Vi kommer att kräva bröd, fred och 
frihet. Kadetterna, oktobristena och 
godsägarna har ställt sig välvilliga till 
revolutionen i hopp att undgå en arbe-
tarrevolution och ett bondeuppror. Vi 
måste skapa ett konvent av arbetare, 
soldater och bönder.

Jag sporde:
Kan inte en splittring av revolutio-

nens krafter framkalla dess söndring 
och fall?

– Tvärtom! Revolutionen kommer 
att ebba ut, om vi icke handlar och ta-
ger ledningen. Den ryska revolutionen 
kommer att ge signal till revolution till 
att börja med i Tyskland, Österrike och 
Polen. Endast om det blir arbetarrevo-
lutioner kan de segra. Blir det småbor-
gerliga revolutioner, blir de instrument 
i kapitalisternas händer och makten 

hamnar hos storkapitalet och imperia-
listerna. Vi måste lära av den franska 
revolutionen och av Kommunen i Pa-
ris. Våra partivänner på socialdemo-
kratins högra sida begriper inte detta. 
De går som blindstyren genom histo-
rien och tiden.

– Men leder inte fredsaktioner nu 
lätt till en separatfred, som utlämnar 
de västra demokratierna åt kejsardö-
menas seger?

– Det pågående kriget är imperialis-
tiskt och måste förvandlas från krig om 
byte och erövringar till krig mellan för-
tryckare och förtryckta: detta nya krig 
medför fred och frihet åt alla nationer. 
Den ryska revolutionen kommer att gå 
vidare, tills friheten och proletariatet 
segrat i alla länder.

– Men finns garantier härför?
– Garantierna är produktionsrevo-

lutionen och det klassmedvetna prole-
tariatet. Vi går till mötes ett sekel av 
väldiga krig och revolutioner. En helt 
ny samhällsordning genomföres icke 
på en dag eller ett år. Revolutionen är 
utvecklingens lokomotiv. Vi är lokfö-
rarna. Den ryska revolutionen är bara 
en början (Vorspiel).

– Hur går det med demokratin och 
den inre rörelsefriheten? Vi svenskar 
är fredsvänner, demokrater och ganska 
individualistiska.

– Svenskarna är ett organisationsfolk 
och ett bildat folk, men ni är pacifister. 
Även ni på yttersta vänstern är borger-
liga pacifister. Era storborgare ser kla-
rare än ni på dessa ting. Ett tsaristiskt, 
imperialistiskt Ryssland har varit och 
förblir en fara för de skandinaviska fol-
ken. Ni kan icke möta en tsararme med 

böner och utan gevär ...”
Vidare förklarade Lenin, enligt 

Ström, att den borgerliga revolutionen 
inte kan frigöra de förtryckta folken, 
och att endast proletariatet, som är 
fritt från kapitalistiska intressen, kan 
göra detta. Här frågade Ström:

– Men medför icke ständiga revolu-
tioner en fara för militärdiktatur?

– Jo, självklart om icke arbetarna tar 
hand om armen. Eljest tar de borger-
liga militärerna i samarbete med trust-
cheferna hand om revolutionerna och 
kontrarevolutionen kommer att gå seg-

rande fram i land efter land. Detta 
är faran i Ryssland. Kerenski blir be-
roende av tsargeneralerna.

– Men hur går det med den inre 
demokratin under dessa förhållan-
den?

– Genosse Ström, hur är det med 
Liebknecht i Tyskland, med Mac-
donald i England, med Höglund i 
Sverige? Var är demokratin? Var är 
yttrandefrihet? Var är personlig sä-
kerhet? Den borgerliga demokratin 
är rutten och blott formell. Hur är 
det med proletariatet i Sverige? Har 
det rösträtt, social trygghet, garanti 
mot förtryck? Nej, ni har själva 
måst bryta med Branting och det har 
ni gjort rätt i. Och dock är Sverige 
världens mest utvecklade borgerliga 
demokrati. Den sociala revolutionen 
skall genomföra den verkliga frihe-
ten och demokratin. Marx’ ord om 
proletariatets diktatur för en kort 
övergångstid betyder blott att den 
fundamentala produktionsklassen 

tar ledningen av alla förtrycktas revo-
lution. Den proletära diktaturen bety-
der centralisation av kraften men får 
icke upphäva demokratin.

 – Men vi kritiserar Branting för 
hans allt för centralistiska och odemo-
kratiska metoder inom partiet. Vi tror 
icke på centralisationens nytta och hål-
ler på de gamla fri- och rättigheterna.

– Branting är klokare än ni, men 
hans politik är felaktig. Han är små-
borgare, mensjevik, och tror på enten-
ten, i stället för på proletariatet, men 
han är klokare än många av er. Men ni 
har den rätta revolutionära andan, och 
ande (Geist) är förmer än form och me-
tod. Historien kommer att lära er den 
rätta metoden. Historien är en fördömt 
god läromästare.”

 ”Historien kommer att lära er 
den rätta metoden. Historien 
är en fördömt god läromäs-
tare”
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Drygt	2	500	procent	på	tio	
år.	
Så stor är ökningen över tid avseende 
antalet anmälningar om psykosociala 
problem på jobbet.

Beträffande den psykosociala arbets-
miljön konstateras det att två stora 
problem är Arbetsmiljöverkets sekre-
tess samt avsaknaden av bindande fö-
reskrifter. Detta enligt en kartläggning 
gjord av Arbetet den 25 oktober.

Peter Andersson, juridikforskare vid 
Handelshögskolan i Göteborg säger:

– Alla arbetsgivare ska enligt lag 
förebygga ohälsa som är kopplad till 
stress och psykosocial arbetsmiljö. 
Men ingen arbetsgivare har någonsin 
dömts för detta. Reglerna är så otyd-
liga att ingen vet vad som krävs.

Vidare fortsätter han:
– Bindande föreskrifter löser inte alla 

problem. Men arbetsgivarens ansvar 
skulle bli tydligare. Och Arbetsmiljö-
verket skulle kunna utöva tillsyn och 
utfärda förelägganden och förbud även 
här. Det saknas fortfarande en bit i det 
juridiska system som infördes 1978.

Majoritet	vill	att	Sverige	
lämnar	EU
43 procent av det svenska folket vill 
lämna EU. Detta framgår av en under-
sökning genomförd av YouGov mellan 
den 21 och 29 augusti. Andelen som 
avser att stanna kvar i EU uppskattas 
till 42 procent. 5 488 personer deltog i 
undersökningen från Tyskland, Frank-
rike, Sverige, Storbritannien och Dan-
mark. 

Jan- Erik Gustafsson, ordförande i 
Folkrörelsen Nej till EU, säger till Ny-
hetsbrev för Folkrörelsen Nej till EU:s 
fackliga nätverk:

– Nästan alla de löften som ja-si-
dan utfärdade inför folkomröstningen 
1994 har visat sig vara falska, till ex-
empel att den militära alliansfriheten 
inte hotas, att den svenska modellen på 
arbetsmarknaden inte undergrävs och 
att vi har juridisk rätt att välja att stå 
fria från euron.

Vidare fortsätter han: 

– Mot denna bakgrund kräver vi att 
svenska folket i likhet med de brittiska, 
får möjlighet att säga ja eller nej till 
fortsatt svenskt medlemskap i EU i en 
ny folkomröstning. 

Sveriges Kommunistiska Parti stäl-
ler sig frågan vilket parti i den svenska 
riksdagen som vågar ställa sig på ma-
joritetens sida och kräva Sverige ut ur 
EU?

Charlie paulssoN

Marx2013
- Ett manuskript söker förlag
Intresset för Karl Marx texter och analyser 
av det kapitalistiska produktionssystemet 
och nödvändigheten av socialismen växer. 
Konferensen Marx2013, arrangerad av 
Centrum för marxistiska studier (CMS) med 
flera, samlade helgen 19-20 oktober en diger 
och påfallande ungdomlig publik. Nyligen 
nämndes i media även om en nyutgåva av 
Kapitalets första del. Då avsågs sjätte uppla-
gan av Ivan Bomans översättning till svenska 
från 1969. Den röda boken fanns i högar på 
förlagets bord under konferensen på ABF-
huset.
Men en av föreläsningarna under lördagen 
gällde en helt ny version av Marx huvud-
verks första del, en nyöversättning av Kapi-
talet av John och Jonte Takman. Redaktör 
Jonas Enander gav en lägesrapport som kan 
sammanfattas i: ett färdigt manuskript söker 
förlag.

JOHn OcH JOnte tAKMAn
Vi är några som minns när vår kamrat John 
Takman i början av 1990-talet med fasci-
nation talade om projektet att tillsammans 
med sin son Jonte göra en nyöversättning av 
Kapitalet. Kapitalet skulle kunna läsas på ett 
ledigt språk, man skulle granska källorna på 
originalspråken och beakta ny Marxforsk-
ning. Marx skrev ju Kapitalet på engelska, 
översatte franska källor till engelska som se-
dan blev vidare översatta till tyska för den 
första utgåvan som kom 1867. På det viset 
kan nyansförskjutningar eller fel uppstå. 
John Takman behärskade engelska, franska 
och tyska och hade även gått kurser i ryska. 
Han skulle gå till rötterna. Nyöversättningen 
baserar sig på MEW, Marx-Engels Werke, 
utgivna i DDR. Man kunde bli mållös vid 
tanken på att denne man som efter sin yrkes-
bana som läkare, sin tid som riksdagsleda-
mot för Sveriges Kommunistiska Parti, som 
partibyggare, skribent, författare, stridbar 
kritiker och internationalist nu också skulle 
ge sig på att översätta en av världens mest 
centrala böcker. John dog 1998 men Jonte, 
även han läkare, fortsatte. 2006 började det 
nu nedlagda förlaget Roh-Nin och Jonas En-
ander som egentligen är doktorand i fysik att 
hjälpa till med redigeringen.

SAndler OcH MAKArnA bOMAn
Svenska översättningar av Das Kapital går 
tillbaka till året 1912. Då började Rickard 
Sandler som senare blev socialdemokratisk 
minister och 1925-26 svensk statsminister 
efter Hjalmar Branting, med en översättning. 
Utgivningen kom 1930-33 och finansierades 
av Olof Aschberg, bankir med vänstersym-

patier. Ivan Bomans översättning kom 1969 
för första och 1971 för andra delen. Tredje 
delen översattes 1973 av hans hustru Ruth 
Boman, välkänd kämpe inom Svenska Kvin-
nors Vänsterförbund som avled 2011, 98 år 
gammal.

KOMPlettA UtGåVOr
Då det gäller kompletta utgåvor av Marx 
och Engels verk är läget följande: MEW, 
en populär utgåva på tyska, utkom med 
43 volymer på Dietz-Verlag i Berlin mellan 
1956 och 1990. Den utgåvan finns i dag i 
Sverige i privat ägo samt på Linköpings och 
Stockholms universitet. I Linköping som arv 
efter DDR:s Kulturcentrum i Stockholm. 
MEGA, en historisk-kritisk helhetsutgåva av 
Marx och Engels påbörjades i Sovjetunionen 
1927. Efter kriget blev det ett gemensamt 
projekt mellan Sovjetunionen och DDR.  Av 
den utgåvan om 42 volymer har 12 utkom-
mit i Tyskland. 1972 började utgivningen av 
MEGA 2 med samma utgivare. 
Sedan 1990 finns MEGA2  i händerna på 
IMES, Internationella Marx-Engels Stiftelsen 
i Amsterdam som ser sig som ett politiskt fri-
stående internationellt nätverk med forskare 
i 8 länder. Att Amsterdam valdes som plats 
för stiftelsen motiveras med att där finns den 
största delen av alla handskrifter efter Marx 
och Engels. Utgåvans förlag är sedan 1998 
Akademie-Verlag i Berlin. Utgivningen be-
räknas pågå fram till 2025.

VArför en nYöVerSättninG?
Det har gått 40 år sedan Bomans översätt-
ning. Takman senior och junior eftersträvade 
som sagt ett modernt och ledigt språk. Man 
ville gå tillbaka till källornas originalspråk, 
ville beakta nyaste forskning hos MEGA 2, 
erbjuda ett digitalt referensarkiv och lägga ut 
översättningen på internet som öppen källa 
för gratis bruk.
Flest ändringar finns enligt redaktör Jonas 
Enander i kapitlen 22-24 och har att göra 
med den franska utgåvan som var den sista 
som Marx personligen redigerade. MEGA 2 
innehåller 60 sidor med Marx redigeringar. 
Ändringarna har i huvudsak att göra med 
Marx nya insikter i det kapitalistiska syste-
mets utveckling såsom det tedde sig i Eng-
land samt eventuellt tänkbara avvikelser i 
andra västeuropeiska länder i framtiden.
Står bara att hoppas att Jonte Takman och 
Jonas Enander lyckas att hitta det förlag som 
vill utge den tredje översättningen av Kapi-
talet.

barbara brädefors
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Den 1 oktober bildades "Initiativet" 
med uppgift att studera och behandla 
europeiska frågor och samordna Euro-
pas kommunistiska- och arbetareparti-
ers kamp mot EU.

Greklands Kommunistiska Parti (KKE) 
var det parti som tog ansats till Initia-
tivet och som under våren/sommaren 
kontaktade ett flertal kommunistiska 
partier i Europa för att samla deltagare 
till det konstituerande möte som hölls 
i Bryssel den 30 september och 1 okto-
ber 2013. Trettio partier företrädesvis 
från EU-länderna deltog och godkände 
Initiativets grunddeklaration. Ett flertal 
partier som inte kunde närvara uttryck-
te intresse av att få delta framöver.
Vid sitt inledningsanförande slog Gior-
gos Marinos, internationell sekreterare 
i KKE fast: ”Vi skulle vilja tacka de 
kamrater som på ett kreativt sätt bi-
dragit genom att med sina förslag och 
anmärkningar stödja Initiativet. Tack 
vare detta kunde vi nå denna punkt och 
hålla vårt första konstituerande möte. 
Det är ett betydande steg i kampen mot 
EU.” 

Han fortfor: ”Problemen förvärras, 
kapitalismens kris med överproduktion 
och överackumulation har lett till att 

miljontals arbetarklass-familjer har bli-
vit arbetslösa och hamnat i fattigdom. 
Kapitalets exploatering intensifieras 
och ungdomens framtid undermine-
ras. Initiativet uppfyller behovet att 
koncentrera krafterna och den plane-
rade verksamheten mot EU, kapitalets 
union.”

Hitintills stöds Initiativet av drygt 
30 kommunistiska- och arbetarpartier 
men mötet enades om att det finns fler 
partier runt om i Europa som bör ingå 
och som inom kort beräknas ansluta 
sig till den konstituerande deklaratio-
nen. En del europeiska kommunistiska 
partier som står nära det opportunis-
tiska Europeiska Vänsterpartiet har 
valt att acceptera EU:s grundläggande 
strategiska mål och därmed avsagt sig 
rollen som EU-motståndare. Initiativet 
står dock öppet för de kommunistiska 
partier som innehar observatörsstatus 
hos det Europeiska Vänsterpartiet men 
inte för de som är medlemmar i det.   

Mötet enades bl.a. om att under den 
kommande tiden arbeta med följande: 
Fördöma fängslandet av fyra kubaner 
i USA, till vilket EU gett sitt stöd. För-
bereda en aktion mot anti-kommunism 
som i flera europeiska länder har lett 

till förbud mot kommunistiska partier 
eller hot om förbud, samt förbud mot 
kommunistiska symboler. Att arbeta 
mot de omstruktureringar som ska ske 
i EU vars syfte är att befästa kapitalets 
makt. Att anta ett gemensamt ställ-
ningstagande mot EU:s nya försvars- 
och säkerhetspolitik som ska klubbas i 
april nästa år.

  Strax innan mötet avslutades valde 
man ett sekretariat som ska samordna 
Initiativets verksamhet fram till nästa 
stora möte. Initiativets möten kommer 
som regel att hållas en gång per år. I 
sekretariatet ingår Sveriges Kommunis-
tiska Parti (SKP), Greklands Kommu-
nistiska Parti, Ungerns Arbetareparti, 
Irlands Arbetareparti, Italiens Kom-
munistiska Parti, Lettlands Socialis-
tiska Parti, Slovakiens Kommunistiska 
Parti, Spanska Folkens Kommunistiska 
Parti och Turkiets Kommunistiska Par-
ti. Mötet enades också om att anta en 
symbol för Initiativet, en arbetare som 
bryter sig loss från kapitalets kedjor. 
Inom en snar framtid har Initiativet en 
hemsida.

hÅkaN JöNssoN 
Charlie paulssoN 

Europas kommunister i enad front mot 
EU
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Groteska lögner i SvD-ledare
På ledarsidan 131015 intervjuar Tove 
Lifvendahl  kubanen Jorge Luis García 
Pérez, självutnämnd ledare i ”Kubas 
motståndsrörelse” och ”Kubas Nelson 
Mandela”, under rubriken Kuba behöver 
en ny regering . Han intervjuas tillsam-
ans med två USA-kubaner, finansierade 
av USAID/NED.

Det är etablerad rutin i svenska medier 
att kalla Kuba diktatur och fördöma för-
tryck av oppositionella. Men SvDs bred-
sida trappar upp angreppen till groteska 
höjder med att okritiskt återge påstå-
enden om att ”har slagits ner på grund 
av hudfärg” och risker att bli mördad: 
”en civil bil som råkar köra över oss, el-
ler en explosion i vår bil eller att vi blir 
överfallna av kriminella, förolyckas i ett 
slagsmål”. 

Om ”det verkliga Kuba” sägs: ”grå-
ter mödrar för att barnen inte kan få 
frukost”, ”leder många politiska fångar 
i fängelset”, att kubaner inte släpps in 
på turisthotellen, att maten från haven 
är förbjuden, att nu ” förhör regimen 
en annan kvinna. De kanske försöker 
våldta henne, eller stoppar en penna 

i vaginan på henne för att leta efter en 
mobiltelefon” och så vidare.

Trots USAs 50-åriga förtalskampanj 
förmedlad av ledande internationella 
medier har inga belägg kunnat presen-
teras – varken av Amnesty eller Human 
Rights Watch - för att Kuba skulle till-
lämpa samma metoder som USAs allie-
rade: försvinnanden och utomrättsliga 
avrättningar, tortyr och misshandel av 
det slag som förekommer också på den 
del av Kuba som USA fortfarande ocku-
perar mot kubanernas vilja: Guantana-
mobasen.

Kanske är det den växande kriti-
ken mot USAs brott mot folkrätt och 
mänskliga rättigheter som gjutit nytt liv 
också i de mest groteska påståendena 
om Kuba.  Som motvikt mot Kubas allt 

större internationella anseende. 
Jag har gått igenom Amnestys rap-

portering senaste tre åren. Amnesty har 
som utgångspunkt att de kubaner som 
mot betalning från USA arbetar för 
regimskifte, om de häktas, anhålls el-
ler döms för detta, är att betrakta som 
samvetsfångar.  Trots denna generösa 

definition på samvetsfångar när det gäl-
ler Kuba, har Amnesty väldigt lite att 
rapportera. Antalet politiska fångar på 
Kuba - enligt Amnesty - uppgick till 4 
år 2012.  

Jag kollade på Amnestys nyheter, 
världsdel Americas, rubriken ”Tortyr 
och misshandel” sedan 2010. Där före-
kommer Kuba med 5 notiser, ingen av 
dem nämner något om tortyr och miss-
handel. Det som kommer närmast rub-
riken än en notis i mars 2010; ”Kubas 
Damer i vitt riskerar att bli slagna och 
hotade” - ingen uppföljning om att de 
någonsin blivit det. Övriga fyra notiser 
återger dels krav från Amnesty att Kuba 
ska upphöra med trakasserier mot akti-
vister, dels att häktade kommer att åta-
las. 

Jag har också kollat Amnestys se-
naste årsbok avseende 2012, som hu-
vudsakligen handlar om kortvariga 
anhållanden (varken våld eller tortyr 
nämns) för ”störande av allmän ord-
ning”, demonstrationer som hindrats 
(dock inget våld) osv. Men där finns 
ett undantag, en Jesus Guerra Perez, 
enligt Amnesty  ”grundare av den 
oberoende nyhetsbyrån Hablemos 
Press” som påstod sig ha tvingats in 
i en bil och blivit slagen på väg till 
polisstationen”. 

Artikelns påståenden om att ku-
baner skulle vara portförbjudna från 
hotellen skulle ha haft viss relevans 
för 5 år sedan då den utländska tu-
rismen prioriterades. Nu står den in-
hemska turismen för en stor andel av 
beläggningen på hotellen.

Alla som har varit på Kuba inser 
att påståenden om att mat från ha-
ven skulle vara förbjuden för kuba-
ner också är ett påhitt. Det är bara 
att kolla på strandvägen i Havanna. 
Där står kubaner med metspöna tätt 
och fångar fisk för eget bruk eller för 
att sälja till restauranger. Detsamma 
gäller påståenden om svältande barn. 
Kuba är enligt FN-organen det enda 
landet i hela världsdelen som har eli-
minerat undernäring bland barn.
Att Svenska Dagbladet anser sig 

kunna framföra dessa groteska lögner 
på ledarplats är ett tecken på hur långt 
har den systematiska nedsvärtningen av 
Kuba gått i svenska medier. Vilka lögner 
som helst antas kunna vidarebefordras 
utan att varken det mediala eller det po-
litiska etablissemanget reagerar.

eva bJörkluNd

Återigen har världens länder i FN krävt att USA stoppar sin blockad mot Kuba. Trots att Obama inför sitt tillträde som 

USAs president sade att han ville lätta på blockaden och samtala, så är blockaden kvar och har även stärkts. 188 länder 

krävde ett slut på blockaden, och endast USA och Israel röstade emot och blockerar därmed världssamfundets krav.
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Den vietnamesiske ledaren Vo Nguyen 
Giap har avlidit 
Generalen Vo Nguyen Giap har avlidit. 
Han blev 102 år gammal, enligt officiella 
vietnamesiska källor. Han avled av ålder-
dom fredagen den 4 oktober på militär-
sjukhus 108 där han för övrigt har bott 
i flera år. Han överlevde sin andra fru, 
Dang Bich Ha och deras fyra barn.

Vo Nguyen Giap föddes den 25 augusti 
1911 i byn An Xa i Quang Binh- pro-
vinsen beläget i centrala Vietnam. Han 
studerade juridik på universitetet och ar-
betade därefter som professor och jour-
nalist. Han var involverad i revolutionära 
aktiviteter redan vid 15 års ålder mot den 
franska koloniala regimen. 1931 gick 
han med i Indokinas Kommunistiska 
Parti influerad av den marxistiske ledaren 
Troung Chinh som verkade för socialism 
och störtandet av den brutala franska 
koloniala regimen. Indokina omfattar 
dagens Vietnam, Laos och Kambodja.

1939 tvingades han på grund av den 
koloniala regeringens sammanfall att 
flytta till Kina där han träffade Ho Chi 
Minh. Han tvingades lämna sin fru Dang 
Thi Quang, ett nyfött barn och andra 
släktingar och den franska regimen häm-
nades på dem och avrättade hans sväger-
ska, mördade bebisen och orsakade hans 
frus död till följd av horribla fängelseför-
hållanden.

När Japan invaderade Vietnam 1941, 
flyttade Giap, Ho Chi Minh och andra 
vietnamesiska patrioter från Viet Minh:s 
befrielseorganisation till norra Vietnam 
där de förde effektiv gerillakrigföring 

. Till Giaps armé rekryterades bönder 
och andra. Den blev känd för sin poli-
tiska vilja, militära disciplin och skicklig-
het. När japanerna kapitulerade 1945, 
proklamerade Ho Chi Minh Vietnams 
självständighet. Men den franska reger-
ingen accepterade inte förlusten av sin 
lukrativa koloni och med stöd från USA 
försökte den undertrycka den nya staten. 
Vo Nguyen Giap var befälhavare för alla 
Viet Minhs trupper och kämpade mot 
några av Frankrikes mest ansedda ge-
neraler, besegrade dem och markerade 
därmed slutet för den franska kolonialis-
men i Sydostasien i samband med slaget i 
Dien Bien Phu den 7 maj 1954.

Men den amerikanska imperialismen 
såg till så att Vietnam delades i två delar, 
nord och syd, för att undvika vad som 
annars skulle ha lett till att Ho Chi Minh 
ofrånkomligt hade valts till hela landets 
president. Det följdes av Vietnamkriget 

(1955-1975) i vilket USA och dess al-
lierade släppte loss all tänkbar skräck av 
modern krigföring, alltifrån napalm, gift-
gasen Agent Orange till bombning från 
hög höjd samt maskingevärsskytte mot 
bybor.

Trots att drygt 3 miljoner vietnameser 
dödades och mycket infrastruktur för-
stördes var allting förgäves. Vo Nguyen 
Giaps koncept om ett ”folkets krig” i 
vilket hela den civila och militära be-
folkningen var mobiliserade besegrade 
B52:orna.  En sådan mobilisering var en-
dast möjlig på grund av Ho Chi Minhs 
och Vo Nguyen Giaps marxistiska rötter 

och deras strategiska tänkande. 
USA drog sig ur kriget 1973 och Vo 

Nguyen Giaps armé intog Saigon och 
enade Vietnam under socialistiskt ledar-
skap två år senare. Efter kriget stannade 
Vo Nguyen Giap kvar på sin post som 
försvarsminister till 1980 och som med-
lem av Vietnams Kommunistiska Parti 
och som ledare av politibyrån till 1982. 
Efteråt ledde han regeringens kommis-
sion för vetenskap och teknologi.

Hans verk om folkets krig, i synner-
het en bok som utgavs 1961 med titeln 
” Folkets krig, folkets armé” är av bestå-
ende värde. 

Vo Nguyen Giap hade ingen formell 
militärutbildning och hade knappast en 
militarists mentalitet. Men han mobili-
serade till krig och efter varje strid sade 
han i intervjuer att han grät för de som 
hade blivit dödade. Vid 90 års ålder var 
han fortfarande engagerad i att bistå i 
Vietnams utveckling och förbättra fol-
kets liv.

Beträffande den internationella ut-
vecklingen sade han 2004 till en reporter 
från L’Humanite, Frankrikes Kommunis-
tiska Partis tidning, följande:

– Vi står inför en svår internationell si-
tuation där vi inte vet hur saker och ting 
kommer att utvecklas. Det talas om fö-
rebyggande krig, om folkets lycka verk-
ställd via vapen eller marknadslagarna. 
Framförallt insisterar vissa regeringar på 
att få införa hegemoni. Överallt råder 
djungelns lag. Man kan inte vara säker 
på vad som kommer att hända, men 
jag kan säga att det tredje millenniumet 
kommer bli ett millennium av fred. Det 
är det som är det viktigaste. Vi har sett 
enorma demonstrationer som kräver 
fred. Ungdomen ska lära sig att uppskat-
ta fred. Det betyder allt att leva och att 
leva tillsammans… alla nationer ska ha 
rätt till suveränitet och alla ska ha rätt att 
leva med värdighet och dignitet”.

Vo Nguyen Giaps berömmelse kom-
mer aldrig att dö, hans karaktärsstyrka, 
integritet och hans skicklighet som mili-
tär ledare ledde det vietnamesiska folket 
till seger mot det japanska, det franska 
och det amerikanska imperiet och be-
friade landet.

sammaNfattat av
Charlie paulssoN

källa: solidNet
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”Hasta Siempre, Comandante”:
På årsdagen av mordet på Che Guevara
Den 9 oktober 1967 lejdes ett manskap 
av den bolivianske diktatorn Rene Bar-
rientos, vilka understöddes och anstifta-
des av den amerikanska regeringen med 
CIA-agenten Felix Rodriguez i spetsen. 
En berusad sergeant i armén utförde 
det kallblodiga mordet på Comandante 
Ernesto ”Che” Guevara. Han avfyrade 
skotten medan Rodriguez stal hans 
klocka.

Che Guevara var en ung argentinsk 
läkare som i sin ungdom hade besökt 
de flesta länderna i Syd- och Central-
amerika. Det han såg av sjukdomar, 
exploatering och fattigdom, inspirera-
de honom till att bli revolutionär. Han 
var i Guatemala 1954 när CIA störtade 
presidents Jacobo Arbenz progres-

siva och demokratiska regering. Detta 
ledde till ett inbördeskrig där 200 000 
civila miste sina liv. Dess våldsamma 
efterklang skakar fortfarande den cen-
tralamerikanska nationen. Denna erfa-
renhet bidrog till att stärka den unge 
revolutionärens beslutsamhet att få ett 
slut på den amerikanska dominansen 
inte enbart på det västra halvklotet, 
utan även globalt. Che gjorde Fidel och 
Raul Castro sällskap i samband med 
deras återkomst till Kuba i den 60 fot 
långa kabinkryssaren Granma och var 
en av få som överlevde de första trau-
matiska veckorna av upproret. Trots 
sin läkarutbildning valde han att strida 
på sina kubanska kamraters sida vilket 
försvårades avsevärt av hans kroniska 
och allvarliga astma. Som revolutio-

när befälhavare angrep han den USA-
stödde kubanske diktatorn Fulgencio 
Batista ett flertal gånger i synnerhet 
vid det viktiga slaget om Santa Clara i 
december 1958. När revolutionen trap-
pades upp, ledde Che de revolutionära 
tribunalerna vilka ibland utfärdade do-
mar, fängslade och i andra fall frikände 
människor som anklagades för för-
trycksrelaterade brott under Batista-re-
gimen. Han hade också en betydelsefull 
roll vid utformandet av den nya revolu-
tionära regeringens ekonomi- och soci-
alpolitik. Dessutom var Che Guevara 
en betydande marxistisk teoretiker och 
filosof som påminde människor om att 
de revolutionära omdaningarna inte 
enbart är en fråga om pengar. Men Che 
tillhörde den kämpande mänskligheten, 

inte enbart hans 
hemland Argentina 
utan också Kuba, 
ett land som han 
anammade. Han 
tänkte alltid på 
länder där imperi-
alismen och kolo-
nialismen hade en 
brutal maktställ-
ning. Han reste 
runt i Afrika och 
arbetade för att 
skapa en revolutio-
när handlingskraft 
i demokratiska re-
publiken Kongo. 
I det fallet dock 
utan framgång. 

Che åkte till Bolivia i november 
1966 med idén om att utifall ett lant-
ligt uppror kunde genomföras i landet, 
väglett av marxistisk teori, skulle det 
kunna sporra liknande rörelser i närlig-
gande länder, däribland hans hemland 
Argentina. Men hans revolutionära 
uppdrag i Bolivia fick ett tragiskt slut . 
Den 7 oktober 1967 fångade bolivian-
ska säkerhetsstyrkor tillsammans med 
Felix Rodriguez honom efter en kort 
eldstrid och förde honom till byn la Hi-
guera, belägen i Santa Clara-provinsen. 

Senare skrev Rodriguez en egocen-
trisk memoar om vilka ord som hade 
växlats mellan dem, ingen vet vad som 
egentligen sades. Men hursomhelst gav 
Barrientos order om att Ernesto Che 
Guevara skulle skjutas till döds. Hans 

händer höggs av som bevis på att han 
verkligen hade dött och hans kropp 
begravdes i en hemlig grav. 1995 upp-
täcktes Che Guevaras kvarlevor. Man 
grävde upp dem och skickade dem till 
Kuba för en rörande statsbegravning. 
Dagboken som han förde i Bolivia un-
der hans kampanj har blivit en revo-
lutionär klassiker. Barrientos dog i en 
helikopterolycka i april 1969. Fidel 
och Raul Castro lever fortfarande och 
arbetar för att uppfylla målen som de 
delade med Che Guevara. CIA-agenten 
fortsatte med att ha en oädel roll i den 
amerikanska regeringens blodiga inter-
ventioner i Centralamerika som fortfa-
rande är verksamma. 

Många av de länder som Che Gu-
evara reste runt i, däribland Bolivia ser 
väldigt annorlunda ut nu med progres-
siva regeringar som har arbetat hårt 
för att förbättra levnadsstandarden för 
de befolknings- sektorer vilka levde i 
enorm fattigdom på Che Guevaras da-
gar. Che Guevara-bilder finns överalt. 
Imperialismen lever även den alltjämt. 
Den har fått ny livsförsäkran i och 
med Sovjetunionens och de socialis-
tiska europeiska staternas sönderfall. 
Men fastän Che Guevara har varit död 
i 43 år, vilket uppmärksammades den 
9 oktober, är han fortfarande med det 
kubanska folket och de förtryckta värl-
den över i deras kamper. Som Carlos 
Puebla uttryckte det i sin vackra sång 
från 1965 ” Hasta Siempre. ”Vi kom-
mer att fortsätta framåt som vi gjorde 
med dig och Fidel förut. Till dig säger 
vi Hasta siempre, Comandante!”  

Min personliga åsikt om Che Gu-
evara är att han har inspirerat många 
världen över att engagera sig politiskt. 
Han är dessutom en revolutionär ikon.

Litteraturtips: John Lee Andersson, 
Che Guevara: ständigt mot segern 
1928-1959 

Che Guevara, The Motorcycle Dia-
ries- Notes on a Latin American Jour-
ney

Richard L Harris, Che Guevara – A 
Biography 

Solidnet
översättNiNg av

Charlie paulssoN
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Drygt	300	000	angolaner	
har	lärt	sig	att	läsa	tack	
vare	kubansk	metod

Drygt 300 000 vuxna har lärt sig att 
läsa och skriva i Angola tack vare ett 
kubanskt program. Yo sí puedo (Ja, jag 
kan). Programmet har implementerats i 
ett 30-tal länder runt om i världen. Enligt 
TeleSur har läs- och skrivkunnighetsme-
toden använts i Angola sedan 2009 och 
nått drygt 11 kommunstyrelser och 37 
kommuner med hjälp av utökade resur-
ser såsom videor, TV- apparater och dia-
gram.

Programmet införs i provinserna Lu-
anda, Bie, Huambo, Benguela, Bengo, 
norra Cuanza, södra Cuanza, Sul, 
Moxico och Huila.

Odalis Ortiz Torres, en kubansk pe-
dagog som deltar i det internationella 
uppdraget, betonade för Prensa Latina 
vikten av att förse undervisningsred-
skap till angolaner så att de kan få bukt 
med problemen som innefattar analfa-
betism, hungersnöd och fattigdom och 
därigenom få ett bättre liv.

Programmet ”Ja, jag kan” har fram-
gångsrikt införts i andra länder och var 
möjligt i Angola tack vare stödet från 
regeringen, traditionella myndigheter, 
kyrkor och Organisationen för angol-
ska kvinnor.

Enligt officiella uppgifter har antalet 
medborgare som har förvärvat läs- och 
skrivkunnighet genom programmet 
överstigit 380 600 inklusive de 170 
962 som har skrivit in sig det här året.

Drygt 7 miljoner människor världen 
över har hjälpts av programmet tack 
vare Kubas villighet att bidra till utro-
tandet av analfabetismen.

Det latinamerikanska och kari-
biska pedagoginstitutet på Kuba som 
har utvecklat programmet tilldela-
des UNESCO:s Kung Sejongs läs- och 
skrivkunnighetspris 2006.

I åtskilliga länder där införandet av 
grundläggande läs- och skrivkunnig-
hetsprogram inte längre behövs, har 
vidareutbildning fått stöd av andra 
kubanska program såsom Ya puedo 
leer y escribir ( Jag kan läsa och skriva 
nu) och Yo sí puedo seguir (Ja, jag kan 
fortsätta).

graNma
översättNiNg av

Charlie paulssoN          

Upprop:
Hjälp oss med en flygbiljett till 
nästa Världsungdomsfestival!
Den 18:e Världsungdomsfestivalen äger rum i Latinamerika, närmare bestämt i Qui-
to i Ecuador 7-13 december i år. Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund som är 
medlemsorganisation i Demokratisk Ungdoms Världsfederation har för avsikt att 
skicka minst en representant till festivalen.

Vi vet att flera SKP-medlemmar och sympatisörer har egna starka minnen från 
tidigare festivaler i t.ex. Prag, Berlin, Moskva, Sofia, Pyongyang, Alger, Havanna, 
Caracas, med flera städer. Upplevelsen av den antiimperialistiska ungdomsrörel-
sens färgsprakande och beslutsamma internationella möten har bidragit till att 
prägla många kommunister och antiimperialister.
Nu har Ecuador med sin progressiva regering axlat ansvaret att stå värd för den 

18:e festivalen i rad. SKU vill ge sitt 
bidrag till en lyckad festival. Vi sam-
lar nu till en flygbiljett på ca 10 000 
kronor och till festivalkostnaden på 
1 000 kronor. Vi hoppas att Du vill 
ge oss Ditt stöd. Använd SKP:s konto 
PG. 421 53 84 – 1  och märk Ditt bi-
drag med ” Quito”.
SKU har i slutet av juni sammankal-
lat till ett konstituerande möte för 
en svensk förberedelsekommitté. 
Ungdomar som har egen finansie-
ringsmöjlighet och önskar ingå i den 
svenska delegationen kan vända sig 
till SKU, via sku@sku.st eller tel: 040 
6118882.

sveriges kommuNistiska 
uNgomsförbuNd

Delseger	för	oljearbetarna	
i	Brasilien
De flesta brasilianska oljearbetare, 40 
000, har avblåst strejken som började 
för någon vecka sedan. Kraven var högre 
löner och mot privatiseringar av Brasi-
liens naturtillgångar.

Privatiseringarna skulle genomföras ge-
nom en auktion där budgivarna var in-
ternationella oljebolag. Och gällde ett 
projekt kallat Vågen där oljereserverna 
anses ligga mellan 8 till 12 miljarder fat 
olja. Men många av oljebolagen hop-
pade av på grund av att de ansåg att 
Brasilien ställde för höga krav på dem 
och därmed hindrade dem från att göra 
tillräckliga profiter.

Gatorna runt hotellet där auktionen 
hölls spärrades av av 1 000 militärer 
och poliser och två örlogsfartyg låg för 
ankare utanför hotellet. Samtidigt på-
gick protester i många andra delar av 
Brasilien.

Tanken är att Brasiliens statliga olje-

bolag Petrobras ska bilda konsortium 
med de utländska företagen och en stor 
del av oljan måste enligt lag stanna i 
Brasilien.

Oljan, precis som andra råvaror, ses 
i Brasilien som en fråga om nationell 
suveränitet. Det faktum att utländska 
företag ska delta i utvinningen av lan-
dets hittills största oljefynd är därför 
mycket impopulärt. Regeringen menar 
att utländsk expertis är ett måste för 
att oljan, som ligger djupt under havs-
botten, alls ska kunna utvinnas, men 
det har inte blidkat demonstranterna.

Den ende budgivaren i auktionen 
var ett konsortium bestående av Royal 
Dutch Shell, Total, två kinesiska olje-
bolag CNOOC och CNPC och Petro-
bras, som därmed tilldelades produk-
tions rättigheter till Vågen.

De strejkande oljearbetarna erbjöds 
en löneökning på 8,5 procent lön, samt 
en bonus motsvarande en månadslön 
och andra utbildnings- och hälsoförde-
lar av Petrobras.
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Bland annat och som följer skriver Mal-
mö Opera om ”Miss Saigon”: ”En av 
de stora scenerna i Miss Saigon är när 
de sista amerikanerna lämnar landet 
med helikoptrar från den amerikanska 
ambassadens tak. Våren 1975 företog 
Nordvietnam en fullskalig invasion av 
Saigon, som föll 30 april. Efter krigets 
slut tillträdde en kommunistregim i Viet-
nam och Saigon döptes om till Ho Chi 
Minh-staden. Stormakten USA förlorade 
kriget – ett krig och en förlust som satte 
djupa spår i såväl USA som Vietnam.”

”Handlingen i Miss Saigon tilldrar sig 
i slutskedet av den amerikanska ocku-
pationen där den unge amerikanske 
soldaten Chris och Kim, en sjuttonårig 
vietnamesisk barflicka, blir förälskade i 
varandra. När Saigon faller överger han 
henne. Tre år senare, när Chris gift sig 
med en amerikanska får han reda på 
att Kim, som han trodde var död, lever. 
Han får också reda på att de har en son 
tillsammans.” På webbsidan står vidare: 
Schönberg (musikalens författare) ska 
ha fått inspiration till historien när han 
i en tidning såg ett fotografi av en viet-
namesisk mor som på en flygplats av-
lämnar sitt barn. Barnet ska åka till sin 
amerikanske pappa hos vilken mamman 
tror barnet kommer att få ett bättre liv.  
”Missförstånden mellan två människor 
från olika kulturer finns kvar i musika-
len och återspeglar samtidigt de djupare 
missuppfattningarna mellan de respek-
tive krigförande länderna.” 

Dessa rader är inte bara måttligt 
naiva men farligt propagandistiska. 
Medlet är ju som alltid att rättfärdiga 
USA:s militära övergrepp, här mot det 

vietnamesiska folket och dess självbe-
stämmande. I Miss Saigon är allt upp-
knutet till en banal kärlekshistoria i 
USA-amerikansk stil (om än med mate-
rial från Puccinis opera Madame Butter-
fly). Ett recept som beprövats med stor 
framgång men också kräver lämpliga 
ekonomiska medel från USA- kapitalet 
och dess administration, kanske såsom 
tidigare svenska uppsättningar erhål-
lit hjälp genom t.ex. USA:s ambassad i 
Stockholm. USA:s krigsapparats skam-
filade rykte måste ju ständigt poleras 
och de människor som inte kan nås via 
den USA-vänliga mainstream-median 
nås via kommers- och kvasikulturella” 
vägar.   Därför nämner Malmö Ope-
ras hemsida (programblad?) inte ett 
ord om USA-imperialismens invasion. 
Inte ett ord om att USA i sitt männis-
korättsvidriga angrepp mot en suverän 
nation slängde ca 8 miljoner ton bom-
ber över Vietnam från 1965 till 1973, 
använde napalm och över 70 miljoner 
liter kemiskt medel- ”Agent Orange” 
och Agent Blue” mot människor och 
växtlighet. Fram till i dag beräknas 500 
000 människor ha avlidit i sviterna efter 
det kemiska medel som användes. Ännu 
föds barn i andra och tredje generatio-
nen med grava missbildningar och kro-
niska sjukdomar. Och USA har inte be-
talat en dollar i skadestånd till Vietnam.  
Däremot berättigas USA-imperialismen 
genom Malmö Opera i den propagan-
distiska tanken om att uppdelningen av 
Vietnam och dess folk var laglig såtillvi-
da att: finns det ett syd måste det ju rim-
ligtvis finnas ett nord. Ingenting nämns 
om det vietnamesiska folkets önskan 

om ett enat land fritt från kolonisatörer 
och imperialister. Ingenting om att få 
bygga sitt land efter eget mönster och 
med hjälp av socialism. Ingenting om 
Vietnams historia, hur landet hade ko-
lonialiserats av både Frankrike Japan 
och åter Frankrike och delats, av vilka 
krafter, vad de stod för och varför. Bara 
om den södra och norra delen som om 
de utgjorde två olika länder- två folk 
där i förlängningen ”Nord”-vietnam in-
vaderade den södra delen!  Med all tidi-
gare krigspropaganda om USA i minnet 
som den stora välgöraren och spridaren 
av ”demokrati” försöker Malmö Opera 
i raderna om barnet som skulle åka till 
pappan i USA för att få ett bättre liv på-
skina att USA hade gått in i Vietnam för 
att åstadkomma desamma goda förut-
sättningarna där? Utan ett ord om kri-
gets förödelse. Utan ett ord om USA:s 
brott mot internationell lag och brott 
mot mänskligheten.   De ”djupa sår” 
som kriget förorsakade i USA åstad-
koms framför allt av den enorma freds-
rörelse som polisen försökte klubba ned 
på hemmaplan och genom de gigantiska 
krigsavgifter som lades på det US-ame-
rikanska folkets axlar att betala.  Det är 
naturligtvis så att när monopolkapita-
lismens köpta krigspropagandister går 
till handling är det för att vinnlägga sig 
om att befrämja systemets fortlevnad: 
exploateringen av såväl människa som 
natur, till monopolindustrins fromma 
och deras ägare. Att få människor att 
tro på sådant som varande ett demokra-
tiskt fenomen kräver både stora lögner, 
en historierevision och enorma sum-
mor pengar. Därför kommer Miss Sai-

gon aldrig att inträda i något 
”folkligt stadium”, därtill 
krävs kultur för fred och 
folkrättsliga principer. Miss 
Saigon är en billig musikal i 
stil med alla de dollarsedlar 
som trycks upp för att rädda 
den US-amerikanska ekono-
min men som inte har någon 
förankring till reellt värde, 
såsom arbete och produkt-
framställningen skapar. Med 
andra ord ”Miss Saigon” är 
ett stycke papper utan inne-
håll.  

kJell bygdéN

Angående ”Operan Miss Saigon” på Mal-
mö Operan
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Denna dikt är en politisk protest skri-
ven av Percy Byshe Shelley som en 
reaktion på Peterloo-Massakern vid 
Manchester i augusti 1819. Dikten pu-
blicerades 1832.

Dikten som skrevs i stor hast och 
stort raseri använder sig av den tradi-
tionella balladformen. Här har dock 
balladens lugna berättarstil förvandlats 
till en dyster marsch med dova, mörka, 
ibland nästan surrealistiska effekter.

The Mask är ett praktfullt karne-
valståg av brittiska politiker – Castle-
reagh, Eldon, Sidmouth - som Shelley 
anklagar för att ha mördat och skadat 
ca 500 personer vid en demonstration 
för parlamentarisk reform, men dikten 
är också en rasande protest mot de för-
hållanden av förtryck och armod som 
underklassen levde i, och som Shelley 
kallar Mask of Anarchy.

Se denna dramatiska och ödesmät-
tade inledning:

I met Murder ob the way –
He had a mask like Catlereagh

Och i samma vers:
Seven bloodhounds followed him

I nästa vers 
For by one he tossesd them human 

hearts to chew

Det blir värre 
Next came Fraud, and he had on,
Like eldon, en ermined gown;
His big tears , for he wept well,
Turned to mill-stones  as they fell.
Här kommer bedrägeriet vars tårar 

förvandlas till kvarnstenar när de faller

Och dessa kvarnstenar

And the little children, who
Round his feet played to and fro,
Thinking every tear a gem
Had their brains knocked out by 

them.
.. och de små barnen som troskyldigt 

leker med dem i tron att de är smycken 
får sina hjärnor utslagna av dem.

Och efter detta kommer klädd med 
bibel och ljus, Hyckleriet ridande på en 
krokodil.

Shelley var ateist och gav ut en pam-
flett The Necessity of Atheism  (Ateis-
mens nödvändighet).

Och sedan får vi i detta tåg av skräck 
och blod se samhällets grädde- bisko-
par, domare och adel -komma ridande 
och Anarkin kommer ridande på en vit 
häst nedskvättad med blod.

Anarchy rides on a horse 
He was pale up to the lips. 

Anarkins mask - The Mask of Anarchy

Samtida illustration av Peterloo-Massakern vid Manchester
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Like Death in the Apocalypse

Poemet slutar med Shelleys histo-
riska uppmaning till arbetarklassen 
att samla sig till motstånd.

Den uppmanas att resa sig likt ett 
lejon i ett oslagbart antal.

Så låter Shelley denna dikt med 
dess dystra tåg med förtryckets mas-
ker i form av olika brittiska stats-
män  och deras betalda  mördare 
(hired murderers) sluta med en upp-
maning till underklassen att resa sig 
likt ett sovande lejon som vaknar 
upp

YOU ARE MANY THEY ARE 
FEW 

OCH i ett hopp om en bättre och 
ljusare framtid.

Shelley var som diktare och tän-
kare en man med 1790-talets, eller 
kanske mera precist 1793 års idéer. 
I svenska diktantologier brukar han 
presenteras med dikten ”Hymn 
till den själiska skönheten” och vi 
brukar vidare få veta att man räk-
nar honom till romantiken. Detta 
är långt ifrån sanningen. Det finns 
inget av panteism, eller drömskt 
bortvänt hos Shelley. Det enda han 
vände ryggen åt var klassamhället 
och det han drömde om var ett sam-
hälle fritt från pärer, kungligheter 
och präster. Dessa som uppbar för-
tryckets masker.

tage tallqvist

Under fredagen den 4 oktober spelade Jerry 
Williams på Malmö Arena med sin The Fare-
well Show, Riktpunkt tog chansen att se den 
legendariske rockkungens avskedsshow.

Jerry Williams som varit rockfarfar sen han 
var 25 har om någon jobbat tillräckligt länge 
för att offentligt få gå i pension efter de nu 
gällande reglerna, när man hör och ser Jerry 
Williams showen önskar man att Reinfeldts 
krav om pension vid 75 skulle bli ett faktum, 
men vid närmare eftertanke inser jag att det 
är dumt. Det är ju inte förbjudet för pensio-
närer att jobba efter 70.

Showen är inte bara musik, utan även po-
litik. Den inledds med den nu snart 50 år 
gamla sången av John Lennon ”Working 
class hero”.

Gå och se den om du har möjlighet.

Läs hela recensionen på www.riktpunkt.nu.

Jerry Williams 
farvälshow
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Vårt land blir allt rikare samtidigt 
som vi får höra att vi inte har råd 
med vår välfärd, att den offentliga 
sektorn är en tärande del av sam-
hället och att det privata näringsli-
vet är bäst på att driva all verksam-
het. Det är den offentliga sektorn 
som är motorn i vår ekonomi och 
de flesta nya arbeten som skapats 
i den privata sfären har tillkommit 
genom privatiseringar av offentlig 
verksamhet. Den nyliberala politi-
ken har gjort att 100 000-tals män-
niskor har mist sina arbeten som i 
sin tur har resulterat i grava kvali-
tetsförsämringar, allt för att dämpa 
kapitalets omättliga profithunger.

Kommunisterna anser att en så-
dan politik är stöld av gemensam 
egendom.  Vi arbetar för att ut-
försäljningar och bolagiseringar 
av våra gemensamma tillgångar 
stoppas. Att den offentliga sektorn 
byggs ut. För att detta ska vara 
möjligt vill vi ta bort den lag som 

alla partier i riksdagen är rörande 
överens om – lagen om budgetta-
ket – som omöjliggör en expan-
sion av den offentliga sektorn. Vi 
kommer att sätta stopp för omor-
ganiseringar och byråkratiseringar 
och i stället satsa pengarna på kva-
litetshöjningar. Vi kommer att ar-
beta för att viktiga strategiska re-
surser och produktionsmedel som 
banker, el, tele och tung industri 
ska tillhöra staten för att kunna 
säkra de olika samhälliga behoven.

Sveriges Kommunistiska Parti 
(SKP) arbetar för:

Utbyggnad av den offentliga sek-
torn

Stopp för privatiseringar och bo-
lagiseringar av offentlig egendom

Avskaffande av byråkratiska re-
gelverk som utgiftstaket

Riksdagen ska styra över politi-
ken i Sverige, inte EU-byråkratin

Bygg	ut	och	stärk	den	offentliga	sektorn

RiktpunKt

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