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Innehåll

Vem tände på luntan?
Hundra år efter första världskrigets ut-
brott upplever vi en förnyad debatt om 
frågan vem som tände på luntan. Vid 
ifrågasättandet av den tyska imperialis-
mens huvudansvar för det mer än fyra-
åriga slaktandet av folken handlar det 
självklart inte om historisk sanning. Det 
handlar om den teoretiska och politiska 
legitimeringen av dagens imperialistis-
ka politik.

Första världskriget har sina rötter i de 
europeiska imperialistiska stormakter-
nas expansionsintresse, kriget gällde er-
övringen av nya marknader och resur-
ser och nyuppdelningen av de befintliga 
marknaderna: Det var ett ”kapitalis-
tiskt angrepps- och erövringskrig”, 
som Karl Liebknecht – en av Tysklands 
Kommunistiska Partis grundare – tidigt 
fastslog. Samtidigt var kriget ett tillfälle 
för de härskande att i sina länder smitta 
arbetarklassens medvetande med opp-
ortunismens, nationalismens och chau-
vinismens gift.

Sommaren 1914 stod två kompakta 
militärblock mot varandra: ”Trippelal-
liansen” Tyskland, Österrike-Ungern 
och Italien mot ”Ententen” England 
och Frankrike, till vilken Ryssland nu 
anslöt sig. Italien inträdde 1915 på si-
dan av Ententen i kriget. 

Attentatet i Sarajevo var det välkom-
na tillfället för de krigslystna stormak-
terna att förverkliga sina strategiska 
planer. Vad som följde var ett krig som 
för första gången i historien drabbade 
alla kontinenter. 38 länder deltog i kri-
get utan att de dåvarande kolonierna 

finns med i beräkningen. För första 
gången fördes kriget också industriellt. 
Sju miljoner människor föll offer för 
slakten och civilbefolkningen drabba-
des i hittills okänd omfattning av svält 
och farsot. 20 miljoner människor ska-
dades eller lemlästades, ofattbara ma-
teriella värden förstördes. 

Slaktandet slutade med aggresso-
rernas militära nederlag. November-
revolutionen i Tyskland, revolutionen 
i Österrike, Ungern och andra länder 
kvästes till följd av den roll som de 
högersocialdemokratiska ledningarna 
tog på sig för att slå ner revolutionen. 
I Tyskland störtades visserligen mo-
narkin och republiken grundades, men 
generalerna och monopolkapitalets 
krafter förblev orörda – deras politiska 
överlevnad möjliggjorde senare det an-
dra världskriget. 

Socialdemokratin splittrades under 
första världskriget, de revolutionära 
krafterna lämnade Andra internatio-
nalen och grundade överallt i världen 
kommunistiska partier. Den stora so-
cialistiska oktoberrevolutionen i Ryss-
land banade väg för den första arbe-
tare- och bondestaten i mänsklighetens 
historia. Ur världskriget växte så ett 
nytt hopp fram för världen – förhopp-
ningen om socialismen. För detta står 
de undertecknande partierna fortfa-
rande.

”Och slutligen är inget annat krig 
längre möjligt för Preussen-Tyskland 
än ett världskrig, ett världskrig av hit-
tills oanad omfattning och häftighet. 
Åtta till tio miljoner soldater kommer 
att strypa varandra och samtidigt ka-

läta hela Europa så som aldrig förr en 
svärm gräshoppor har gjort .

Det trettioåriga krigets ödeläggelser 
ihopträngda på tre eller fyra år och 
utspridda över hela kontinenten; svält-
katastrof, epidemier, allmän av nöden 
framkallad förvildning av härar och 
folkmassor; förvirring bortom all rädd-
ning i vår mödosamma drift av handel, 
industri och kredit som slutar i allmän 
bankrutt; sammanbrott av de gamla 
staterna och deras traditionella stats-
visdom på ett sätt att kronorna dus-
sinvis kommer att rulla på gatstenarna 
och ingen kommer att vilja lyfta upp 
dem; en absolut omöjlighet att förutse 
hur allt detta kommer att sluta och 
vem som kommer att gå som segrare 
ur kampen; endast ett resultat absolut 
säkert: den allmänna utmattningen och 
skapandet av förutsättningarna för ar-
betarklassens slutliga seger.”

Friedrich Engels, 1887

Denna deklaration är undertecknad 
av 28 kommunistiska och arbetarpar-
tier i Europa, däribland SKP.

Initiativtagare är Tyska Kommunis-
tiska Partiet (DKP), Luxemburgs Kom-
munistiska Parti och Arbetets Parti Bel-
gien.

Fotnot:
F. Engels text ur inledningen till Si-

gismund Borkheims broschyr ”Mords-
patrioterna”, Marx/Engels Werke, 
Dietz Verlag Berlin, 1981, bd 31. Egen 
översättning.
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ledare

Nytt år och nya utmaningar
Det nya året innebär för oss kommunis-
ter fortsatt kamp för det arbetande fol-
kets intressen. Intressen som under flera 
decennier åsidosatts för kapitalets och 
arbetsköparnas intressen att skörda pro-
fiter på andras arbete. 

Krisen i det kapitalistiska systemet 
kommer inte att upphävas under 2014. 
Den kommer förmodligen att fördjupas 
om man ser till vad de olika konjunk-
turinstituten har för prognoser, inte ens 
regeringen har någon ljusning i sikte.

Det innebär att tillväxten i Sverige 
och Europa främst kommer att bestå 
i tillväxt av undersysselsättning och 
långtidsarbetslöshet. Människor som 
vill arbeta för att skapa samhällelig 
rikedom kommer att tvingas till pas-
sivitet av det ekonomiska system som 
försvaras av de nuvarande riksdags-
partierna.

Fernissan hos de olika partierna 
som ska dölja stödet till kapitalet har 
naturligtvis olika färg, en del klär sig 
i rött, andra i grönt, blått eller svart, 
men skrapar man bort fernissan så är 
det samma innehåll- stöd åt kapitalet 
och dess diktatur över det arbetande 
folket.

Konsekvenserna kommer att bli de-
samma även om vallöftena skiljer. Man 
kan som kapitalets öppna företrädare, 
moderaterna, älska massarbetslöshet 
eller som Stefan Löven hata arbets-
löshet, låter man kapitalet bestämma 
färdriktningen blir det ingen skillnad i 
praktisk politik.

Eller när vi hör Jonas Sjöstedt tala 
sig varm för ”Nej till vinster i välfär-
den”, men samtidigt försvara den så 
kallade valfriheten med att påstå att 
den är möjlig genom icke vinstdrivande 
företag och kooperativa företag inom 
den offentliga sektorn. De icke vinst-
drivande företagen skall begränsa sina 
profiter till tre procent vilket innebär 
att det vänsterpartistiska vallöftet är 
en bluff. Dessutom borde vänsterpar-
tiet som emellanåt påstår sig vara ett 
marxistiskt parti veta att en kooperativ 
organisation ger ingen immunitet mot 
de systemproblem som möter alla före-
tag i en kapitalistisk omgivning . Det är 
därför en kooperativ lösning inte kan 
utgöra ett alternativ till kapitalismen. 
Om det är en medveten eller omedve-
ten anpassning till den kapitalistiska 
omgivningen kan inte vi svara på, men 
vi är övertygade om att det fortfarande 
finns medlemmar i vänsterpartiet som 

har goda kunskaper i marxismen och 
till och med i marxismen-leninismen.

Vill man förhindra att privata intres-
sen tar makten över vår offentliga sek-
tor måste man konsekvent kämpa för 
att stoppa alla privatiseringar och även 
ta tillbaka de privatiseringar som ge-
nomförts under de senaste årtiondena. 
Vill kapitalet ha privata alternativ så 
skall de inte bekostas med skatter och 
olika bidragssystem som bara stjäl re-
surser från den offentliga sektorn och 
därigenom bidrar till att urholka kva-
litén i densamma. Varje krona som 

skänks till de privata alternativen är 
stöld från den offentliga sektorn.

2014 har utropats till supervalår 
och man låter påskina att makten nu 
ligger hos majoriteten av det svenska 
folket; man vill ge sken av att den po-
litiska färdriktningen bestäms genom 
den höjdpunkt av demokrati som vi får 
tillfälle att manifestera vart fjärde eller 
femte år. Däremellan skall vi bara sitta 
still i båten och se på när de som styr 
raserar de reformer som det arbetande 
folket och arbetarklassen tillkämpat 
sig, annars hotar vi demokratin en-
ligt borgerlig media och den politiska 
eliten. Så är det självklart inte, demo-
kratins innehåll är inte bara val utan 
en ständigt pågående kamp mellan ka-
pital och arbete. Att varje arbetsplats 
och bostadsområde görs till en arena 
för klasskampen är en nödvändig för-
utsättning för att utveckla demokratin 
och fördjupa dess innehåll och ge en 
verklig makt över våra levnadsomstän-
digheter.  Rikedomarna som skapas ge-
nom produktionen skall användas för 
vårt gemensamma bästa och inte för 
att befästa den nuvarande makthierar-
kin. Vi behöver socialism.

Först ut under ”supervalåret” är va-
let till EU-parlamentet, där man ham-
nat i ett dilemma genom att folk har 
genomskådat valet som den fars det är. 
Vi kan bara konstatera: 

Att rösta i EU-valet den 25 maj inne-
bär att ge legitimitet och stöd åt troj-
kan och kapitalet att fortsätta den bru-
tala politiken mot Europas arbetande 
folk. Det är ett stöd för lönedumpning, 
utförsäljning av statlig egendom, pri-
vatisering, social nedskärning, rasism, 
imperialistiska erövringskrig, militär 
upprustning och kapitalets diktatur. 
Den demokratiska fernissa som trojkan 
och kapitalet behöver manifesteras ge-
nom ett högt valdeltagande. Om det är 
V, SD, S, M, FP som får rösterna är av 
underordnad betydelse för det är poli-

tiken som är stadfäst i de olika trak-
taterna som gäller.

Var solidarisk med dina klassbrö-
der i Europa, bojkotta EU-valet, kräv 
Sverige ut ur EU.

Du vinner inget på att vara solida-
risk med de krafter som slog sönder 
Jugoslavien, Libyen och andra länder 
som kapitalet försöker inkludera i 
sin intressesfär. Kapitalism och impe-
rialism skapar flyktingströmmar som 
de sedan utnyttjar för att befästa sin 

makt med att skapa partier som SD och 
andra högerextremistiska organisatio-
ner.  SD och högerextremism bekäm-
pas inte med deltagande i uppdragsgi-
varnas skendemokrati. De bekämpas 
med kamp mot deras uppdragsgivare, 
kapitalet och imperialismen, och deras 
intresseorganisation EU.

Låt 2014 bli ett år där kampen mot 
det krisande kapitalistiska systemet in-
tensifieras. Kapitalismen rasar inte av 
sig själv utan det arbetande folket mås-
te ta makten för att kunna genomföra 
en verklig demokrati för folkflertalet.

Att rösta i eU-valet den 25 maj 
innebär att ge legitimitet och 
stöd åt trojkan och kapitalet att 
fortsätta den brutala politiken 
mot europas arbetande folk. 
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Kommunister i kommunalvalet
På Sveriges Kommunistiska Partis med-
lemsmöte i Malmö i slutet av 2013 togs 
beslut om att malmöborna, liksom tidi-
gare, ska få möjlighet att lägga sin röst 
på SKP i kommunalvalet. I valet ska man 
driva de frågor som man alltid driver, dock 
något mer intensifierat som sig bör i en 
valrörelse. Fler arbetsplatser ska skapas 
genom satsningar på den offentliga sek-
torn och ökat bostadsbyggande.

Med anledning av beslu-
tet tog Riktpunkt en prat-
stund med Håkan Jönsson, 
ordförande i lokalavdel-
ningen.

– De nuvarande parti-
erna i kommunfullmäktige 
kommer då och då med po-
pulistiska utspel om att det 
ska satsas på barn, äldre 
och de arbetslösa. Men i 
slutändan är man rörande 
överens om att satsningar 
på den ena betyder ned-
skärningar på annat. Man 
sprider falska påståenden 
om att samhället saknar 
resurser och väljer på olika 
sätt att omfördela de resur-
ser som finns, säger Håkan.

– Trots deras satsningar 
på barn, saknar över tusen 
barn i början av 2014 för-
skoleplatser, fortsätter Hå-
kan.

Malmö som under en 
längre tid styrts av det röd-
gröna blocket har drivit pri-
vatiseringarna i stort sett lika långt som 
landets övriga storstäder. 

VAd tycker kommUnisternA om det?
– Kommunen ska återta utsåld och pri-
vatiserad verksamhet som finansieras via 
malmöbornas skattekronor och skapa 
arbetsplatser inom den offentliga sek-
torn. På arbetsplatserna som skapas ska 
det råda kollektivavtalsenliga löner, sä-
ger Håkan och fortsätter:

– Det måste bli ett stopp för privati-
seringsvansinnet. De privata företagens 
intresse är vinstmaximering och malmö-
borna saknar demokratisk kontroll av 
verksamheten. Istället ska vi arbeta för 
en demokratisk offentlig sektor där fack-
föreningarna ges ett reellt inflyttande över 
verksamheten. De som arbetar i sektorn 
vet bäst vad som behöver förändras och 
utvecklas. Dessa kunskaper saknar i re-
gel alltid tjänstemännen i kommunhuset. 
Därför är vi inte som övriga partier - tys-
ta om vad vi vill skära ner på. Vi säger 

tydligt att vi vill skära ner på byråkratin i 
kommunen och stärka inflyttandet för de 
anställda.

Hur bedömer du chanserna att det ef-
ter kommunalvalet sitter en kommunist i 
kommunfullmäktige?
– Ser man på tidigare valresultat så är 
chanserna inte särskilt stora. Men och 
andra sidan finns det ett stort missnöje 
mot den förda politiken. Kan vi fånga 

upp många av de missnöjda som struntar 
i att rösta, eller övertyga de att rösta på 
ett annat parti i hopp om en bättre poli-
tik. Att istället rösta på kommunisterna 
så finns det chans. Vi har redan börjat 
planera valrörelsen. Vi kommer nå ut 
bra, främst genom vår valstuga mitt i 
centrala Malmö, men också via alla flyg-
bladsutdelningar och valmöten som pla-
neras, så omöjligt är det ju inte.

Efter att sista slurken ur kaffekoppen 
är uppdrucken och det är dags att avsluta 
intervjun säger Håkan:

– Oavsett om vi kommer in i fullmäk-
tige eller inte så är en röst på kommunis-
terna ett viljeuttryck för en annan politik. 
Och fler röster på SKP bidrar till en folk-
rörelse mot fattigdom och arbetslöshet – 
den folkrörelse som krävs för en föränd-
ring för malmöborna.

redaktiONeN

Håkan vid en demonstration för Rädda Vården

På hösten skrämde fascisterna in-
vandrarbarn med smällare och spray-
ade slagord på väggarna till hyres-
hus och skolor i stockholmsförorten 
Kärrtorp. Konfrontationer ledde till 
en större drabbning söndagen den 
15 december och de mörkklädda 
drevs ut i skogen där Polis gick emel-
lan, fint fotat i lokaltidningen. 28 
greps och 4 skadades varav 2 poliser.

Här behövdes en manifestation! It-
media aktiverades och 17 000 sym-
patiserade tillbaka, 17 000, därutö-
ver kom annat folk, så den mäktiga 
flodvågen av de som tagit ställning 
mot nazism var minst 20 000 den 
22 december. De kom från två T-
banestationer men eftersom idotts-
platsplanerna var fulla kunde man 
samtidigt se fyra flodvågsriktningar: 
till och från två stationer.

Själv genade jag mot T-banan 
när folk försvunnit och fann bak 
ett transformatorskjul en mall för 
sprayning. Den hade blivit tjock 
och blank av allt sprayande, sä-
kert ett fint underlag för fingerav-
tryck. Med mallen i en påse för att 
ej sudda fingeravtrycken sökte jag 
en polisbil. Vem hade klottrat hela 
hösten? Svenska Motståndsrörel-
sen. SMR hade antagligen bara en 
aktivist i området. Tänk om man 
kunde fastslå en klottrares identitet. 
Texten löd: www.Nordfront.se

En polis vevade ned rutan.
Ni får den här mallen om ni inte 

tummar på den. Jag hittade den hi-
tom Bagarmossens T-banestation.

Vill du bli av med mallen? Vi kan 
ta hand om den.

Inget kvitto alltså.
Men ta fram fingeravtrycken, det 

var ju slagordsklottret som startade 
oroligheterna.

Nej, det gör vi inte, sade polisen 
och behöll mallen.

Så försvann klotterbeviset!
Lokaltidningen Söderort rappor-

terade mötet den 15 december men 
inget från 22 trots 20 000 deltaga-
re. Ägaren Svenska Dagbladet hade 
väl lagt locket på.

LeNNart söderberg

Polisen dolde fascister-
nas klotterspår efter
20 000-mannamanifesta-
tionen
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Europeisk aktionsdag mot Chevrons 
smutsiga hand i Amazonas

I vinterkylan lördagen den 18 januari 
samlades en ansenlig grupp av främst 
latinamerikaner vid Åhléns varuhus i 
Stockholms city för att ge ett svenskt bi-
drag till en europeisk aktionsdag mot en 
av världens största miljökatastrofer: Ol-
jejätten Chevrons miljöbrott i Amazonas. 
I dag Chevron Texaco. Lördagsflanörerna 
uppmanades att ta på sig en plasthand-
ske, doppa handflatan i svart färg och 
trycka den mot en stor vit pappvägg. Ett 
flygblad med följande text delades ut:

Lördag 18 januari 2014 - Europeisk 
aktionsdag mot Chevrons smutsiga 
hand i Amazonas.

Oljejätten Chevron dömdes till mil-
jardböter av en ecuadoriansk domstol 
för att ha förorenat områden i Ama-
zonas regnskog i Ecuador. När utvin-
ningen var klar i början av 1990-talet 
lämnade bolaget kvar tusen dammar 
med oljeslam. Vattnet förgiftades och 
orsakade en rad sjukdomar och döds-
fall bland ursprungsfolk. Giftiga äm-

nen läckte ut i vatten där över 100 000 
människor dricker, badar och tvättar 
sina kläder. Enligt experter har det lett 
till att 1 400 människor har dött i can-
cer på grund av miljöförstöringen. 

Sverige har stora investeringar i 
Chevron, de svenska AP-fonderna har 
närmare 2 miljarder kronor i företaget 
men även andra fonder och svenskt ka-
pital har investeringar i oljejätten.

Vi kräver
att Chevron betalar skadestånd till 

de drabbade i Amazonas
att AP-fonderna och andra svenska 

investerare i Chevron kräver att oljejät-
ten betalar skadeståndet

att AP-fonderna och andra svenska 
investerare drar tillbaka sina placering-
ar från Chevron och att pengar styrs 
över till förnybar energi

Nätverket Chevrons smutsiga hän-
der

http://www.texacotoxio.org/
http://lamanosucia.com

Även SKP protesterar genom Barbara Brädefors   Foto: Lenin
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Efter att ha arbetat nio år med fast an-
ställning åt Alerta Omsorg AB fick Salim 
Slioa beskedet att han var uppsagd. Och 
den behandling han fick utstå från fack 
och arbetsköpare fick honom att skriva 
ett öppet brev.

ett öppet breV till sVenskA folket 
om mänskligA rättigheter
Förtaget Alerta omsorgs personal sak-
nar alla sina rättigheter och är helt 
maktlösa i händerna på ägaren av före-
taget, som kränkt lagarna och trampat 
på den svenska arbetsrätten.

Jag säger till fackföreningarna och 
kommunerna om ni inte vill försvara 
mina rättigheter så försvara åtminstone 
era arbetslagar, jag frågar svenska re-
geringen och partier till höger och vän-
ster och kommuner, som accepterar att 
företag som Alerta förolämpar arbets-
rätten. 

Det är inte enstaka fall
Det är många gånger
Det är inte undantag
Det är regel
Skillnaden mellan de fasta jobb som 

nästan ingen får och vikariaten är skill-
naden mellan att våga säga ifrån och 
att rättslös finna sig i att inte få betalt 
för hela den tid man arbetar. 

Skillnaden mellan praktikplatserna 
som skulle ge jobb i framtiden och rik-
tiga jobb är skillnaden mellan att vara 
en rättslös bidragstagare och att vara 
en arbetande människa med hopp om 
framtiden.

De mänskliga rättigheterna trygghet, 
yttrandefrihet, rättvisa, de finns bara 
för vissa.

Sanning 
Rättvisa
Journalisterna är inte intresserade.
De, med sina fasta jobb vågar inte se 

sanningen och rapportera om den.
Samtidigt kan de tycka att vi har ytt-

randefrihet och att de som utnyttjas, 
utan språk och rättigheter, väl kan säga 
ifrån, om det nu är så illa.

 Den svenska regeringen är ansvarig, 
det är en regerings uppgift att skydda 
rättigheter. Inte att göra sitt bästa för 
att ta bort dem.

SAC utger sig för att vara en riktig 
fackförening som är för rättigheter.

I praktiken är de likadana som de 
andra klassförrådande hycklarna som 
de säger sig vara bättre än.

Vad är det Alerta har gjort
1 För det första så har han inte höjt 

min lön på 6 år istället så brukade han 
sänka min lön, jag jobbade med hem-
tjänst men han skrev i kontraktet per-
sonlig assistent.    

2 I 9 år har jag arbetet lördagar och 
söndagar och röda dagar och utan ob-
tillägg, i Turkiet är det normalt kanske 
men inte i Sverige.

3 Jag brukade arbeta extra och hel-
ger och fick inte betalt för det heller 
och i 9 år brukade jag prata i med min 
egen telefon för firmans räkning utan 
att få betalt för det.

4 Så länge jag har arbetat där så har 
jag aldrig sett honom besöka brukarna 
som han får pengar från och frågat hur 
de mår, han köpte inte ens desinfektion 
medel till oss utan det gjorde vi med 
egna pengar.

Det är lätt att säga att det finns lagar 
och regler i Sverige

Det är svårare att se vad de som 
skulle upprätthålla lagar och regler gör 
åt saken när profitörer av den värsta 
sorten spottar på det som skall före-
ställa rättvisa.

Det nya Sverige är det nya slaveriet 
 Salim Slioa

skp Vice ordförAnde Ali kinAlis 
sVAr

Jag har läst om den konflikt som 
du haft med Alerta omsorg sedan Maj 
2013

Själva problematiken förvånar mig 
inte. Som du också beskrev; Arbetslivet 
i Sverige har ödelagts.

Främsta anledningen är fackfören-
ingarnas opportunistiska och politiska 
aktivitet utan klasskamp och med ideo-
logiskt förvirrande feltolkningar gäl-
lande fackföreningens roll. Detta har 
gett makten till arbetsköparna. Även 
den borgerliga vänstern och i dess sam-
spel med neoliberalismen skapar ideo-
logisk förvirring och gör att arbetskö-
parnas situation underlättas, varpå de 
utan motstånd vågar ta initiativet. Det 
är således mycket viktigt att man kän-
ner till skillnaden mellan kommunister 
och höger opportunister som kallar sig 
vänster eller socialister. Det är lika vik-
tigt att känna till att opportunisterna 
spelat kapitalismen i händerna vilket 
också måste tolkas rätt:

Vi Kommunister har beskrivit denna 

problematik genom klasspolitiken, och 
att det inte går att kämpa mot orättvi-
sorna och de allt större klassklyftorna 
i samhället om man inte kämpar mot 
kapitalismen.

Högeropportunismen (i socialdemo-
kratiska partiet och vänsterpartiet) vill 
genom påståendet att man når ett rätt-
vist samhälle genom reformer övertyga 
det arbetande folket. Detta rättvisa 
samhälle ska förment åstadkommas 
inom det kapitalistiska systemet.

Men för att ens genomföra en min-
dre reform till fördel för det arbetande 
folket måste den kapitalistiska klassen 
utsuga de arbetande i ännu högre grad. 
Profiten måste ständigt öka, det är för 
kapitalismen en lagbundenhet.

Vi kommunister anser att ett rätt-
vist samhälle endast kan åstadkommas 
utan kapitalism. Och detta kan inte 
genomföras utan revolution, utan en 
revolutionär förändring. Den som tror 
sig kämpa för ett rättvist samhälle, en 
demokrati för alla, ett kollektivt so-
cialistiskt samhälle, måste kämpa för 
socialism och med vetskap om att den 
inte kan åstadkommas inom det kapi-
talistiska systemet.

I kampen för socialism behövs ett 
parti som är ett klassmedvetet revolu-
tionärt- det kommunistiska grundat på 
marxismen-leninismen samt en revolu-
tionär front.

Om kommunister och socialister 
med ett klasspolitiskt perspektiv käm-
par tillsammans och går ihop bakom 
det kommunistiska partiet, blir det en 
enad fysisk kraft. Endast på detta sätt 
är socialismens mål möjliga att uppnå.

Vi komminister behöver bli fler för 
att besegra detta i grunden orättvisa 
system.

Den borgerliga makten kan besegras 
och brytas.

De kapitalistiska makthavarnas ut-
spel mot arbetarklasen kan brytas.

Vi behöver bli starkare för att kunna 
bekämpa detta.

Vi behöver bli starkare för att kunna 
vägleda revolutionen i Sverige.

Tillsammans och i enlighet med 
marxismen-leninismen finner vi kon-
kreta lösningar på arbetarklassens pro-
blem.

aLi kiNaLi
skp vice OrdföraNde

Ett öppet brev till svenska folket om 
mänskliga rättigheter
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Studiedag och Julbord

Lördagen den 7 december var det dags 
för den sedvanliga studiedagen kombi-
nerat med julbord som kommunisterna i 
Malmö arrangerar varje år.

Studiedagen började klockan 12.00. 
Det inledande föredraget handlade om 
högerextremismen och dess rötter i det 
kapitalistiska samhällsystemet. Manne 
och Fredrik stod för upplägget där de 
belyste sambandet mellan ett kapita-
listiskt system i kris och tillväxten av 
högerextremismen.

 Därefter var det dags för Victor Diaz 
De Filippi att ta till orda om de lärdo-
mar vi kan dra av Pariskommunen och 
hur den borgerliga statsapparaten an-
vänds för att skydda kapitalet och de 
bestående egendomsförhållandena.

Studierna avslutades med att Håkan 
Jönsson höll ett anförande på temat 
”Kommunisterna och facket”, där han 
betonade vikten av att facket måste 
stärkas i sin roll som kamporganisa-
tion för hela arbetarklassen. Efter alla 
inledningar utbröt en livlig diskussion.

Exakt kl 19.00 var det dags att av-
njuta det skånska julbordet. Skaran 
hungriga hade då utökats till 26 per-
soner, veganer, vegetarianer och kött-
ätare, alla var nöjda och de som ville 
kunde ta en bit mat med sig hem.

Sammanfattningsvis en trevlig dag i 
internationalismens tecken, åtta natio-
naliteter var representerade.

sveriges kOmmuNistiska part i 
maLmö
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Sara Lidman 90 år 30 december 2013

Dagen före nyårsafton firade Sara Lid-
man-sällskapet sin författare i både 
Skellefteå, Umeå och Stockholm. Vi var 
tre kamrater, ej medlemmar av det lit-
terära sällskapet men ändå beundrare 
av Sara Lidman, som begav sig till Teater 
Tribunalen i Stockholm denna måndag-
kväll. Publiken bara vällde in. Vi lyssnade 
till intressanta vittnesmål om episoder i 

Saras liv som de som Birgitta Holm be-
rättade som har skrivit hennes biografi 
”Sara- i liv och text”. En scen ur en pjäs 
om författarinnan av Vera Zavalla som 
har premiär i februari lästes upp. Gunilla 
Palmstierna-Weiss bidrog med sina min-
nen samt Mikael Nyberg som hade hjälpt 
Sara Lidman med musikurvalet när hon 
sommarpratade 2000.

Det var länge sedan man hörde sången

”Vietnam är nära, utanför ditt fönster 
så blåser vinden rök ifrån Haiphong.
Vietnam är nära, nära som ett löfte:
Om att förtryckarna skall störtas
Från sin tron en gång.”

Pierre Ström sjöng den, Anders For-
slund från Fria Proteatern både spelade 
och sjöng och det gjorde också grup-
pen från Familjebostäders kollektivhus 
Färdknäppen på Södermalm.
Under den långa pausen i mitten av 
programmet serverades tårta och några 
centimeter bubbel, lika gratis som in-
trädet. Men det samlades till omkost-
naderna och eventuellt överskott ska 
gå till Läkare utan gränser. Tårtkalaset 
hade bekostats av Umeå kommun, en 
av 2014 års kulturhuvudstäder. Där 
dog Sara Lidman 2004. Hon föddes 
1923 i Missenträsk i Västerbotten och 
där hade en gång en liten släkting till 
Sara sagt att han ville se snön brinna. 
Orden hade valts som motto för min-
neskvällen och därför var tårtorna 
gräddvita som snö med ett brinnande 
ljus i mitten. Sara Lidman var en person 
som med sin lidelsefullhet nästan kunde 
få snön att brinna, vare sig hon skrev 
eller talade.

barbrO
LeNNart
barbara

Smurfit Kappas företagsledning och 
kommunens Miljö och bygg har dålig 
kunskap om skadligt buller från pap-
persbruket.

Undertecknad utsågs som projektle-
dare för bullerdämpning vid fabriken 
då statliga ASSI (AB Statens Skogsin-
dustrier) var ägaren av Europas moder-
naste pappersindustri på 1980-talet.

Cirka ett år hade vi på oss att dämpa 
den ekvivalenta bullernivån ned till 50 
dB(A). Länsstyrelsens experter var hel-
nöjda att fabriksbullret hade minskat 
från långt över det fastställda.

Vi hyrde in en akustikkonsult som 
verkligen kunde industribuller. Bul-
lermätningarna gjordes på natten och 
trafikbullret valdes bort, dessutom var 

trafiken mindre omfattande på natten. 
Mätningarna gjordes vid närmaste bo-
stadsområde.

Björn Berglund och Reinhard Reiter 
vet tydligen inte att en höjning från 50 
till 60 dB(A) betyder dubblerad ljud-
nivå som upplevs av människornas 
hörsel. 

Åtgärder: Att sätta en tidsgräns på 

Kommentar till artikel
i Piteå-Tidning 9 december
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Tusentals mindes Rosa och Karl

95 år efter morden på Rosa Luxemburg 
och Karl Liebknecht lever minnet av dom 
kvar.  Rosa och Karl mördades i samband 
med spartakistupproret på indirekt or-
der av den socialdemokratiska krigsmi-
nistern. 

Den 12 januari genomfördes den årliga 
minnesdemonstrationen för Rosa och 
Karl. 12 000 deltog i demonstrationen, 
enligt Tysklands Kommunistiska Parti 
(DKP). Siffran är en ökning i förhållan-
de till förra året. DKP-blocket i demon-
strationen svarade för en stor del av det 
ökade deltagarantalet. I DKP blocket 
så deltog utöver DKP också ungdoms-
organisationen SDAJ med ett stort an-

tal ungdomar bakom sina banderoller. 
Kommunistpartier från Turkiet, Grek-
land, Luxemburg, Ungern, Danmark 
och Sverige fanns reppresenterade i 
DKP-blocket.

Utöver deltagarna i demonstratio-
nen, som går från Frankfurter Tor till 
socialisternas minnesplats vid Frie-
drichsfelde så besöker tio tusentals 
människor under dagen minnesplatsen. 
De väldiga hav av röda nejlikor vid 
minnesplatsen vittnar om detta. Det 
tyska vänsterpartier Die Linke valde 
liksom tidigare år att inte delta i de-
monstrationen utan har en egen krans-
nedläggning samma dag på morgonen. 

Demonstrationen är avslutningen på 

en helg fylld av aktiviteter till minne av 
revolutionärerna. För första gången på 
flera år så var vi en grupp från SKP på 
fem personer som ganska sent besluta 
oss för att åka ner. Under lördagen 
valde vi att inte delta i den stora Rosa 
Luxemburg konferensen, vi såg oss is-
tället runt i Berlin och främst dess östra 
del. Snabbt kunde man konstatera att 
den ”frihet” de i DDR blev lovade vid 
kapitalismens återinförande verkar ha 
uteblivit. På hemresan var vi rörande 
överens om att vi ska besöka Berlin 
även nästa år och att vi då ska satsa på 
att bli ännu fler från Sverige som deltar. 

HÅkaN jöNssON

fem år för att dämpa bullret ned till 
höga nivån 60 måste vara helt galet! 
Om jag inte minns fel klarade vi bul-
lerdämpningen ned till 50 dB(A) inom 
ett år!

Angripa och analysera bullerkällan 
och ljuddämpa:

En förutsättning är att först mäta 
upp närfältet där bullerkällorna är 
värst.

/Hundratals meter flisledningar 
spred ett av det värsta oljudet, här 
kläddes rören med tunggjord tjock 
plastduk.

/Alla övriga yttre bullerkällor bygg-
des in, t ex fliscykloner på yttertak, 
fläktutblåsningar på ytterväggar utrus-

tades med effektiva bullerdämpare.
/Ljuddämpare för störande ångut-

släpp sattes upp.
/ Tillsyn blev rutin att se till att alla 

fabriksportar hölls stängda.
/ Finska och svenska leverantörer 

anlitades som nådde ett fackmanna-
mässigt mycket bra resultat!

Snålhet och profit får inte hindra att 
konkreta åtgärder mot störande indu-
stribuller sätts in.

Det kan tvärtom vara en ekonomisk 
fördel att få utvilade människor till 
jobbet vid fabriken.

Artikeln i Piteå-Tidningen den 9 de-
cember avslöjar en total okunnighet 

hos berörda!
Var finns länsstyrelsens krav när det 

gäller arbetsmiljö och bullrande indu-
stri eller räknar kommunen och ar-
betsköparna med att Mark- och Miljö-
domstolen går deras ärenden?

Skärp kraven!
Arnold Stenman, pensionär, Piteå
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Svenska stridsflygplan ska ingå i en 
NATO- snabbinsatsstyrka 
Nyheterna de senaste dagarna om FRA i 
samarbete med NSA, Sverige och NATO, 
USA och Sverige har i praktiken handlat 
om att de svenska politikerna har gjort 
Sverige till en dörrmatta för USA:s smut-
siga stövlar. Även om det ju inte direkt 
är någon nyhet att högerpolitiken i alla 
tider gått hand i hand med imperialis-
men så har Carl Bildts och Fredrik Rein-
feldts USA-vurm blivit ytterligare ett 
bakslag för Sveriges trovärdighet ute i 
världen: Trovärdigheten om att objek-
tivt försvara folkrätt, suveränitet och att 
respektera andra länders rätt att välja 
sina politiska ledningar och i förläng-
ningen få använda sina råvaruresurser 
och naturtillgångar efter eget bruk och 
behov, även om det inte passar USA-im-
perialismen och anhang.   

I samklang med föregående beslutade 
regeringen torsdagen den 5 december 
att Sverige ska bidra med en skva-
dron Jas Gripen- stridsflygplan samt 
ett minsvepningsfartyg i en NATO-
snabbinsatsstyrka (NRF). Skvadronen 
ska bestå av 120 i servicepersonal och 
anslutas 2014. År 2015 ska ytterligare 
8 Jas Gripenplan tillkomma samt en 
amfibie-fordonsenhet. I NRF ska upp 
till 25 000 soldater ingå och vara mul-
tinationell (läs multi-imperialistisk). 

Likaså har det framkommit att För-
svarets Forskningsanstalt (FRA) som 
arbetar på uppdrag från regeringen, 
centrala civila och militära myndighe-
ter har samverkat utöver det lagliga 
med motsvarande organisation i an-
nat land och det mycket flitigt. Denna 
relation mellan Sverige och USA har 
dock varit topphemlig, mycket p.g.a. 
Sveriges ”politiska neutralitet”.  Vi får 

väl förutsätta att verksamheten inte 
tålt någon som helst offentlig insyn 
eftersom Sveriges politiska företrädare 
jobbat i strid med neutralitets- och alli-
ansfrihetsprincipen och i konspiration 
med främmande makt och följaktligen 
utsatt den svenska befolkningen för 
stora fara.

 USA har emellertid haft tillgång till 
svenska underrättelseuppgifter, åtmins-
tone sedan 1954, då Sverige ingick 
det superhemliga UKUSA-avtalet med 
USA, Storbritannien, Kanada, Austra-
lien och Nya Zeeland. När UKUSA av-
vecklades 2004 efterträddes det av ett 
tätt samarbete mellan FRA, NSA och 
brittiska GCHQ, 4 år innan FRA- la-
gen tillkom.  NATO är och har all-
tid varit en krigsorganisation för att 
realisera monopolkapitalets strävan, 
(främst från USA) för att få global 
kontroll över alla råvarutillgångar 
och avsättningsmarknader. Som se-
nast med bombningarna över Serbien 
och uppstyckningen av Jugoslavien, 
kriget i Afghanistan, Irak och Libyen. 
Hur många döda och med vilken själv-
påtagen rätt genomfördes alla dessa 
folkrättsvidriga angreppskrig? Detta är 
ena sidan av det mynt som präglas av 
USA-imperialismen med anhang. Myn-
tets andra sida är det övervaknings 
och kontrollsamhälle som under lång 
tid och systematiskt byggts upp runt 
USA:s världsherravälde med hundra-
tals militärbaser, radaranläggningar 
och satellitstationer jorden över. Värl-
dens största demokrati. Trots detta 
kan alliansregeringens namnkunniga 
”stå-uppare” babbla om att det växer 
fram ett nytt positivt NATO! Vän av 
ordning frågar sig säkert; för vem/

vilka? Den s.k. oppositionen med sina 
respektive opportunistiska och bor-
gerliga ledningar i S och V säger ing-
enting. En gång i tiden då världssocia-
lismen kunde motverka imperialismens 
ständiga krig fick inte krigshetsarna 
i Riksdagen tillräckligt gehör för sina 
mörkerföretag.   Trots att Sverige inte 
har skrivit under för NATO- med-
lemskap är det i själva verket NATO-
medlem. Detta har de krafter som öns-
kar att Sverige blir imperialist-partner 
i strid med folkets vilja försäkrat sig 
om. Därför upplåts svenskt territorium 
(NEAT) åt NATO och de imperialistis-
ka staterna att öva krig på, mot Ryss-
land, också med massförstörelsevapen 
och att prova ut nya mordmaskiner, 
drönare och annat. Allt sammantaget 
och med denna utveckling kommer 
Sverige i händelse av krig att få mycket 
svårt att stå utanför eller vara neutralt.  
Krig startas med monopolkapitalister-
nas drömmar om att göra gigantiska 
ekonomiska vinster men de förbereds 
och utförs med samhällets och folkets 
bekostnad och lidande.  Vad ska folket 
göra? Finns det någon möjlighet att 
stoppa detta förräderi? Jo då, det finns 
goda möjligheter om alla klassmed-
vetna, antiimperialister, alla som är för 
Sveriges neutralitet och självständig-
het, alla som är emot krig och för fred 
i nationen och världen kan alliera sig 
och stå i enad front med Sveriges kom-
munister.  Medborgare ta initiativ och 
stå tillsammans med Sveriges Kommu-
nistiska Parti (SKP), mot förräderiet 
och krigshetsen!  

sveriges kOmmuNistiska parti 
(skp) iNterNatiONeLLa sektiONeN

stOckHOLm deN 8 december 
2013
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Det Kommunistiska Initiativets resolu-
tion angående EU-toppmötet om ge-
mensam säkerhets- och försvarspolitik

EU-toppmötet 19-20 december för-
djupar den Europeiska Unionens krigs-
kurs och ökar de parasitära militärutgif-
terna. 

Partierna som deltar i ”INITIATI-
VET av kommunistiska och arbetar-
partier för att studera och utveckla eu-
ropeiska frågor och att samordna sina 
aktiviteter” fastslår att de beslut som 
fattades på det europeiska toppmötet 
den 19 december 2013 befäster den 
Europeiska Unionens imperialistiska 
och militaristiska karaktär och främjar 
stärkandet av den aggressiva och inter-
ventionistiska förmågan hos den Euro-
peiska Unionen och dess medlemsstater.

I en global situation där den imperia-
listiska aggressiviteten mot arbetarklas-
sen, mot folken, förstärks, i en global 
situation där motsättningarna mellan 
imperialistiska poler och krafter skärps, 
i en situation där intensifieringen av 
arbetarklassens kamp når en ovanlig 
styrka, beslutar det europeiska topp-
mötet att främja och underlätta större 
europeiska politiska och militära inter-
ventioner i tredje land som en för varje 
dag nödvändigare förutsättning för att 
skapa villkor för förstärkt kapitalex-
port och kontroll av naturresurser för 
monopolens profiter. Detta är de över-
enskomna åtgärderna med anledning 
av behovet att stödja det europeiska 
monopolkapitalet under den rådande 
kapitalistiska krisen. 

Vid en tidpunkt då arbetarklas-
sen och Europas folk lider till följd av 
de dramatiska konsekvenserna av de 
arbetar- och folkfientliga åtgärderna 
vidtagna av EU och medlemsstaternas 
regeringar för att möjliggöra för stora 
företag att öka sin grad av profitering, 
främjar det europeiska toppmötet ök-
ningen av utgifterna till den ”europe-
iska försvarsindustrin” med EU:s och 
NATO:s behov som kriterium, genom 
växande offentliga utgifter till förmån 
för vapenindustrins monopolgrupper 
och minskade medel för arbetarklas-
sens och folkens behov.

Samtidigt som EU försöker att bli en 
alltmer självständig militär makt age-
rar den i allians och i samverkan med 
NATO och följer så imperialismens 
mer generella och strategiska intressen. 
Parallellt skärper en interimperialistisk 
konkurrens jakten för att få kontroll 
över de största geopolitiska områdena 
och förmågan att agera militärt i global 

skala. 
De antagna besluten vid detta euro-

peiska toppmöte uttrycker kapitalets 
diktatur som utgör allvarliga konse-
kvenser för världens folk som kommer 
att utsättas för växande EU-interventio-
nism och aggression. Samtidigt kom-
mer arbetarklassen och Europas folk 
att bli direkta offer för dessa åtgärder 
vilka sammanlänkar yttre säkerhet och 
så kallad ”inre säkerhet” mot ”folket 
som fiende”. I enlighet med Lissabon-
föredraget skall EU och dess medlems-
staters största militära och strukturella 
förmåga användas till kontroll och 
förtryck av arbetarklassen och folkliga 
skikt vid en tidpunkt då den kapitalis-
tiska krisen leder till arbetarnas och fol-
kets ökade mobilisering. 

På liknande sätt ska de beslut som 
togs vid toppmötet söka uppnå en ideo-
logisk manipulation av Europas folk. 
Detta ska i förlängningen påverka ut-
bildningssystemet och kursplaner med 
avsikt att främja de grundläggande 
linjerna i dessa militaristiska principer, 
kapitalets strategi. Konkret ska bor-
garklassens målsättningar ingjutas i 
den yngre generationen för att få den 
att acceptera den imperialistiska pro-
pagandan.  Därför avvisar vi de reso-
lutioner som antogs på det europeiska 
toppmötet och brännmärker det fak-
tum att de fördjupar EU:s karaktär som 
imperialistisk, mellanstatlig allians som 
använder alla tänkbara repressiva och 
krigsfrämjande metoder för att kunna 
vidmakthålla monopolens lönsamhet 
i en värld som alltmer skakas av mel-
lanimperialistiska motsättningar. 

Vi uppmanar arbetarklassen och 
folkmassorna att utveckla kampen mot 
alla dessa åtgärder och beslutsamt av-
ancera framåt i kampen för fred, till 
försvar av arbetarnas och folkets rättig-
heter och frihet och mot imperialistiska 
krig.

 Det som krävs idag är att stärka 
kampen till försvar av varje folks rät-
tigheter att på egen hand få välja sin ut-
vecklingsväg inklusive rätten att frigöra 
sig ifrån EU:s och NATO:s mångsidiga 
beroende, såväl som rätten att välja 
socialism. Världsfred, respekt för fol-
kens suveräna rättigheter genom att 
relationer etableras mellan länder ba-
serade på ömsesidig nytta och samar-
bete kan enbart uppnås på denna väg.   
Http://www.iNitiative-cwpe.Org/

EU-toppmötet
Fullständigt uppror! Folk ut på gator och 
torg… polis, militär, tjutande sirener,  bi-
lar, motorcyklar i full fart och överallt ser 
jag människor  med palestinaschalar eller 
klädda i helrött och det är även jag.

Andra intifadan i Tunisien är inget spon-
tant uppror mot arbetslöshet , diktatur 
och religiöst förtryck utan ett sedan lång 
tid av kader i Folkfronten och fackfören-
ingen Ugtt  organiserat uppror.

 Min man är aktiv i båda dessa organi-
sationer liksom nästan alla vänner vi har. 
Det ar styrt från arbetsplatserna men om-
fattar nästan hela folket…ja, kontakter 
och stöd finns även inom både poliskår 
och militär.

 Så mitt uppe i allt tumult försvann min 
man. På tre nätter var han inte hemma 
och telefonen var avstängd. Vad skulle 
jag göra? Stoppade alla jag kände på ga-
tan och berättade att Hedi var försvun-
nen.

-Gå till polisen, gå till sjukhusen, fick 
jag till svar.

Men polishusen var barrikaderade av 
rödskjortor och varför hade han inte hört 
av sig om han skulle finnas på ett sjukhus. 
Så hittade jag telefonnumret till en advo-
kat i en plånbok som låg i en byrålåda 
hemma.

 Genom advokaten fick jag höra att 
min man gripits och satt på fängelset i 
Mornag.  Rättegång den 12 december. 
Han kunde dock utlösas mot en summa 
av 720 dinarer, ung 3 500 kronor.  Därav 
mina tiggarbrev till några av er.

Men nu är pengafrågan löst och också 
fängelsesaken som i själva verket innebär 
att min man försatts i skyddsförsvar un-
der själva upproret. Han har liksom flera 
av de fackliga och politiska ledarna ut-
satts för mordförsök -minns morden på 
Chokri Belaïd i februari 2013 och Ibra-
him Brahim i juli samma år.

Den här veckan har allt satts på sin 
spets med tal och möten och demonstra-
tioner arrangerade av landsorganisatio-
nen Ugtt vars ordförande heter Houcine 
Abassi.

En s.k. Kvartett har bildats från Ugtt 
med tre män och en kvinna vilka är be-
redda att ta över landets styre och genom-
föra reella lösningar på de ekonomiska 
och internationella problemen i Tunisien.

cHarLOtte svärdström
NabeuL, tuNisieN

Andra intifadan 
i Tunisien
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18:e Världsungdomsfestivalen
De 8000 delegater från 88 länder som 
samlas i Quito i Ecuador till den 18:e 
Världsungdomsfestivalen under parol-
len ”Ungdomar förenade mot imperia-
lism, för en värld av fred, solidaritet och 
social förändring” deklarerar följande:

Vi hyllar Ecuadors folk och dess 
kamp, vi uttrycker vår solidaritet med 
det ecuadorianska folkets kamp för 
folkliga erövringar och radikala soci-
alpolitiska förändringar. Med stöd från 
Ecuadors progressiva och militanta 
ungdom som under de senaste åren har 
gjort betydande framsteg i sin kamp 
genom processen ”Medborgarnas re-
volution”, skapade den 
internationella, antiim-
perialistiska ungdoms-
rörelsen ett nytt viktigt 
moment i den organise-
rade kampens historia 
. Vi samlades i Latin-
amerika, en världsdel 
där ungdomsrörelsen 
växer i snabb takt, 
återigen till världens 
största antiimperialis-
tiska ungdomsevene-
mang för att stärka vår 
gemensamma kamp 
mot vårt gemensamma 
mål, störtandet av im-
perialismen.

Den 18:e Världs-
ungdomsfestivalen var 
också en hyllning till 
alla de människor, i 
synnerhet unga män 
och kvinnor, som har 
offrat sina liv i kampen 
mot imperialismen och 
som har ägnat sina liv 
åt kampen för idealen 
fred, självständighet, folklig suveräni-
tet, solidaritet avseende slutet av ex-
ploateringen och kampen för socialism. 
Vid hyllningen av alla dessa människor 
hyllade vi symboliskt personligheter 
som har bidragit till denna kamp så-
som Hugo Chávez, Eloy Alfaro och 
Kwame Nkrumah. Vi tog också till-
fället i akt att hylla vår kamrat Edwin 
Perez, Ecuadors Kommunistiska Ung-
domsförbundets  generalsekreterare, 
som mördades 2010 av reaktionen.

Framgången med den 18:e Världs-
ungdomsfestivalen bekräftar vår po-
litiska vilja att fortsätta med det som 
tidigare generationer påbörjade i Prag 
1947 vid den första festivalen. Festi-
valrörelsens flamma tändes av Demo-
kratisk Ungdoms Världsfederation och 

dess internationella partners. Under 
dess 68-åriga historia har festivalrörel-
sen skapat ett viktigt utrymme för att 
internationalisera folkens historiska 
strider mot kolonialism, diktaturer, fas-
cism, krigsingripanden och angrepp på 
folkens suveränitet och på arbetarnas, 
folkens och ungdomens rättigheter. Vi 
glömmer inte det stöd som ungdoms-
festivalrörelsen fick från Sovjetunio-
nen och de andra socialistiska staterna. 
Trots de nya och försvårade villkoren 
som skapades efter 1990-talets omstör-
tanden, uppfattar vi Världsungdoms-
festivalen som en väldigt bred rörelse, 

djupt sammankopplad med de mest 
militanta och konsekventa krafterna 
av världens ungdom, att förbli som 
den har varit i det förflutna, ett mycket 
viktigt avtryck i den antiimperialistiska 
ungdomens kamp. Den antiimperialis-
tiska ungdomsrörelsen betonade under 
festivalen folkets väg för fred, solidari-
tet och socialt framåtskridande för att 
avskaffa den kapitalistiska exploate-
ringen. På den vägen fortsätter dagens 
ungdom kampen.

 Idag lever vi i en tid som känneteck-
nas dels av massiv imperialistisk ag-
gression, men också av stor potential 
för den folkliga kampen och möjlig-
heten att segra mot de imperialistiska 
krafterna på grund av det historiska 
skeende som vi lever i och dess objek-

tiva materiella betingelser.
Imperialismen fortsätter sin aggres-

sion med nya medel och metoder såväl 
som traditionella krigsmetoder, ocku-
pationer och militära interventioner. 
Den imperialistiska krigsmaskinen ar-
betar oavbrutet för att tjäna monopo-
lens intressen i utbredningen av resurs-
marknader och energivägar. Under de 
senaste åren har militaristisk expansion 
ökat i hela världen. Den kapitalistiska 
krisen inkräktar på monopolens behov 
av intensifieringen av imperialistiska 
aggressioner och expansionskrig då det 
sker omgrupperingar i styrkeförhållan-

dena, en intensifiering av inre 
imperialistiska motsättningar 
och konkurrens. Ökningen av 
uppkomna krafter som kon-
kurrerar med de traditionella 
imperialistiska krafterna för-
värrar spänningarna. Därför 
har vi under årens lopp sedan 
den 17:e Världsungdomsfes-
tivalen noterat att de direkta 
militära aggressionerna har 
ökat i synnerhet i områden av 
geopolitisk betydelse för im-
perialismen. 

De senaste krigen I Mellan-
östern, särskilt den våldsam-
ma inriktningen mot Syrien, 
den ökade militära aggres-
sionen och uppbyggnaden 
(av militärbaser och pakter) i 
Afrika och Stillahavsområdet, 
samt att det även finns indi-
kationer på hot- och skräm-
seltaktik från imperialisternas 
sida gentemot det kämpande 
folket i Latinamerika och den 
progressiva rörelsens fortlev-
nad är anledning till att Vene-

zuela idag en av imperialismens främ-
sta mål. 

 Interventionerna upphör inte på den 
militära arenan, men det finns också 
åtgärder av politiska ingripanden, eko-
nomisk utpressning mot suveräna sta-
ter, finansiering av legosoldater som 
bidrar till konflikter mellan grannlän-
der, stöd till reaktionära krafter och 
användandet av terrorism i nationella 
eller religiösa konflikter.  Denna typ 
av kapitalistiska species kännetecknar 
vägen för att öka inflytande och delak-
tighet inuti det imperialistiska systemet 
och styrkeförhållandena. Vi bevittnar 
att de för att nå sina mål använder stat-
ligt förtryck, felaktig information, folk-
fientlig propaganda, manipulation av 
de folkliga striderna, stöd av fascistiska 
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grupper, antikommunism och förföljel-
se av radikala och revolutionära ideal 
(som är den officiella politiken i EU 
och andra kapitalistiska makter) som 
olika förevändningar för aggressioner.

Världsungdomsfestivalens deltagare 
uppmanar alla unga män och kvinnor 
att ansluta sig till folkets, arbetarnas 
och studentrörelsernas kamp på na-
tionell och internationell nivå och till 
sina länders fredsrörelser samt den 
antiimperialistiska rörelsen. Vi anser 
definitivt att ungdomens intressen och 
kampen för fred och vänskap bland 
människor endast kan uppnås genom 
dessa folkliga allianser som aldrig är 
förenliga med någon imperialistisk 
makts intressen, etablerade eller fram-
växande.

Utifrån denna utgångspunkt står 
vi sida vid sida med alla folk som ut-
vecklar sin kamp för fred, för folklig 
suveränitet, för självständighet och för 
socialism. Vi uttrycker vår solidaritet 
med de hjältemodiga folk som trots 
krig, ockupationer, blockader och för-
tryck fortsätter sin nationella kamp 
och sitt motstånd, såväl som sin kamp 
för självbestämmande, definierad av 
folkens rättigheter och inte av impe-
rialisternas intressen. I denna anda ut-
trycker vi vår militanta solidaritet och 
vårt stöd till det kubanska folket, vi 
stödjer det palestinska folkets, det cy-
priotiska och Västsaharas folks rättig-
heter. Vi stödjer även fredsprocessen i 
Colombia, vi motsätter oss resolut den 
imperialistiska interventionen i Syrien 
och hoten riktade mot Folkrepubliken 
Korea och Eritrea. Vi fördömer också 
de imperialistiska krigen och ockupa-
tionerna av Irak, Afghanistan och Li-
byen, likaså interventionen i Mali och 
Centralafrikanska Republiken. Till alla 
dessa exempel på folklig kamp och ota-
liga andra exempel runtom i världen 
uttrycker vi vår solidaritet. Med vårt 
stöd, är vi övertygade om, kommer 
dessa folk att gå segrande ur kampen 
och ett slut på imperialistiska interven-
tioner kommer att bli ytterligare ett 
steg mot internationell fred och solida-
ritet.

Deltagarna vid Världsungdomsfesti-
valen ger samtidigt uttryck för sin soli-
daritet med de folk som lider men som 
också , för sina rättigheter, kämpar mot 
den kapitalistiska krisens konsekvenser 
och motangreppet av kapitalisterna. 
Mot bakgrund av detta uppmanar vi 
ungdomen att delta i arbetarklassens 
och folkrörelsernas kamp för det revo-
lutionära störtandet av imperialismens 
faktiska regemente.

Denna kris har återigen avslöjat det 
kapitaliska systemets återvändsgränd 

såväl som dess oförmögenhet att lösa 
de problem som mänskligheten står 
inför idag. Detta leder till massiva at-
tacker på sociala och arbetsrättsliga 
rättigheter som i allra högsta grad 
påverkar ungdomen och arbetarklas-
sen. Idag ökar ungdomsarbetslösheten 
konstant i Europa. För att monopolen 
ska kunna få bukt med sin egen kris 
tvingar de arbetarklassen att betala 
priset. Med lönesänkningar, massar-
betslöshet, privatiseringar och förstö-
relse av staters sociala funktioner ska-
par de marknader på alla samhälleliga 
områden. Hälsa, utbildning, miljö och 
kultur blir handelsvaror i snabb takt 
medan den härskande klassen leder 
ungdomen och folk in i en framtid kan-
tad av misär och omfattande exploate-
ring. I många kapitalistiska länder är 
inte längre utbildning en rättighet för 
alla, utan ett privilegium för ett fåtal. 
Detta på grund av privatiseringspoliti-
ken och förstörelsen av den allmänna 
utbildningen då man istället tjänar ka-
pitalets intressen och inte studenternas 
eller länders utvecklingsbehov. Många 
studenter tvingas att överge sina stu-
dier på grund av den förda politiken. 
För att nå dessa mål följs exploate-
ringen av arbetarklassen dessutom av 
en splittring av densamma, ett intensivt 
utnyttjande av kvinnor, immigranter 
och många andra sociala grupper och 
till och med av naturen själv. Vi står 
sida vid sida med allt och alla som dis-
krimineras och vi uppmanar dem att 
ansluta sig till vår kamp för jämlikhet.

Deltagarna vid den 18:e Världsung-
domsfestivalen hyllade kampen som 
förs av ungdomen tillsammans med 
folkrörelser vilken går hand i hand 
med arbetarrörelsens och de klass-
sorienterade fackföreningarnas kamp, 
inte bara för att de ska kunna tillva-
rata sina rättigheter utan också kunna 
åstadkomma nya segrar. Vi är en del 
av denna kamp och vi uttrycker vår 
övertygelse om folkens och ungdomens 
seger för att tillvarata sina rättigheter. 
Vi bekräftar vårt åtagande att arbeta 
beslutsamt med de internationella och 
antiimperialistiska rörelserna som De-
mokratisk Ungdoms Världsfederation, 
Världsfredsrådet, Fackliga Världsfe-
derationen, Kvinnoras Demokratiska 
Världsfederation samt de regionala, 
antiimperialistiska studentorganisatio-
nerna. 

Vi hyllar de unga arbetarnas kamp 
för ett värdigt arbete med rättigheter 
utan prekära villkor och outsourcings-
politik. Vi hyllar de miljontals studen-
ter som kräver kostnadsfri och demo-
kratisk utbildning för alla. Vi stödjer 
studentrörelsens kamp och dess krav 

på utbildning som ska tillgodose fol-
kets och inte monopolens behov. Vi 
hyllar ungdomens viktiga manifestatio-
ner, folkets och den antiimperialistiska 
kampen som under den senaste perio-
den har växt i hela världen. Vi anser att 
dessa strider måste öka sin organisa-
tionsgrad och mobilisering. Vi tror be-
stämt på att arbetet med 18:e Världs-
ungdomsfestivalen kommer att bidra 
till kampen då den samlar kamperfa-
renhet från varje land och kontinent. 

Vår övertygelse om kampens rättig-
het bottnar i uppfattningen att impe-
rialismen är ett system baserat på en 
specifik ekonomisk struktur. Det hög-
sta stadiet av kapitalistisk utveckling 
verkställer olika former av exploate-
ring, men alltid inom samma mållinjer. 
Därför uppfattar vi vår kamp som en 
kamp för att störta detta system och 
bygga en ny värld, en värld av fred, so-
lidaritet och samhällelig förändring. En 
värld där det samhällsekonomiska sys-
temet garanterar att de fundamentala 
produktionsmedlen hamnar i folkets 
och arbetarnas händer och där ekono-
min utvecklas inom ramen för de folk-
liga behoven.

Detta är ungdomens tid för antiim-
perialistisk kamp och enhet. Den 18:e 
Världsungdomsfestivalen betonar be-
hovet av revolutionära förändringar 
och samhälleliga omvandlingar. För att 
uppnå det är enhet av stor betydelse 
när den baseras på principer. Världens 
ungdom måste organisera sig för att i 
sin tur kunna sjösätta kampanjer för 
erövringen av sina rättigheter och krav. 
Utifrån denna utgångspunkt anser vi 
att vår kamp har en speciell betydelse. 
Vi kan välja vår framtid och bygga en 
ny värld . Den 18:e Världsungdomsfes-
tivalen sänder ett militant budskap av 
hopp till alla folk. Vår förhoppning är 
att hitta en möjlighet att kunna anord-
na den 19:e Världsungdomsfestivalen 
2017 i samband med högtidlighållan-
det av att det då har gått 100 år sedan 
Oktoberrevolutionens triumf vilket är 
ett betydelsefullt datum för den anti-
imperialistiska rörelsen. Tillsammans 
med Latinamerikas och Ecuadors anti-
imperialistiska ungdom bekräftar vi 
vårt engagemang i den antiimperialis-
tiska rörelsens internationella samarbe-
te, för vår egen motoffensiv och för vår 
kamp till dess att den slutgiltiga segern 
är fullbordad.         
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Glöm inte att förnya din 
prenumeration på 

Riktpunkt för 2014.

Samhället upplevs inte som rättvist
Europa, en kontinent bestående av 
många olika nationalstater med egna 
identiteter, egna traditioner och stort-
antal olika språk är resultatet av en ut-
veckling som pågått i ca 40000 år. Vis-
serligen börjar inte begreppet Europa 
användas förrän kring 1300-talet och 
då främst av kyrkliga digniteter och 
den styrande eliten. Trotts att ca 75% 
av invånarna beräknas vara kristna är 
Europa, av idag, den mest sekularise-
rade regionen i världen. Under andra 
hälften av 1900-talet i Europa och i 
huvudsak i norra delen av Europa har 
den personliga integriteten och den en-
skildes fri och rättigheter under ansvar 
för det gemensamma varit vägledande. 
Man har försökt i mån av resurser och 
förmåga att strävat efter ett samhälle 
där ingen lämnas utanför på grund av 
sjukdom, klasstillhörighet, etnicitet el-
ler arbetslöshet.

Globaliseringen däremot, som likt 
en löpeld sveper över länder och kon-
tinenter och som företrädes i Europa 
av den Europeiskaunionen och dess or-
gan, har till syfte att skapa en enda su-
perstat. För detta syfte försvagar man 
de befintliga nationalstaterna. De so-
ciala trygghetssystemen försvagas, an-
ställningstryggheten urholkas den per-
sonliga identiteten och de mänskliga fri 
och rättigheterna undergrävs. Genom 
att riva ner och destabilisera förbere-
der man införandet av en ny ordning 
som skall byggas på nationalstaternas 
ruiner emedan de utvaldas skara bestå-
ende av den styrande nomenklaturan 
av politiker och kapitalförvaltare ger 
sitt tysta medgivande.

Man känner besvikelsens doft sprida 
sig i det svenska folkhemmet när de 
folkvalda politikerna övergett allmän-
heten och blivit ambassadörer för en 
nyliberalism som bryter med alla de 
värderingar som bidragit till att bygga 
upp det svenska samhället. Man miss-
brukar liberalismen och låter sig styras 

av de globala storkapitalet. En libe-
ralism som egentligen hävdar att in-
dividen är ett mål i sig, inte ett medel 
för något eller några andra. Individen 
ska tillåtas styra sig själv, och leva ef-
ter sitt eget huvud, för att förverkliga 
sina egna drömmar och livsmål. Libe-
ralismen är den radikalaste ideologi 
som finns. Alla andra ideologier tvistar 
nämligen om vem som ska styra män-
niskan och för vilka mål, det kan vara 
samhällsnyttan, historien, ekologin, 
klassens, nationens eller rasens väl-
gång. Därför är liberalismen alltid en 
kamp för människan och hennes frihet 
mot både höger och vänster, mot både 
konservativ moralism och socialistisk 
kontroll, mot både elitmakt och majo-
ritetsdiktatur, mot både nationalstater 
och globala kontrollambitioner.

Vad är det då för samhälle vi vill 
leva i? Är det ett samhälle där myndig-
heterna begår systematiska övergrepp 
mot de egna medborgarna? Ett sam-
hälle där en omfattande avlyssningen 
hotat det fria ordet? Ett samhälle där 
skribenter och författare censurerar sig 
själva på grund av rädsla för repressa-
lier? Ett samhälle där risken för etniska 
och socioekonomiska motsättningar 
kommer att öka och spela i händerna 
på allehanda profitörer och politiska- 
liksom religiösa extremister. 

En sekterism som sakteligen sprider 
sig bland de politiska partierna och 
hotar demokratin kan skönjas. Den 
politiska dialogen blir nästan omöjlig 
att upprätthålla. Frågor som uppmärk-
sammas av en och annan, som inte helt 
tappat den ideologiska övertygelsen på 
kapitalets altare, tigs ihjäl. Debattar-
tiklar i dagspressen och inlägg på of-
fentliga webbplatser förbli utan svar 
och kommentarer från de ansvariga. 
Etablissemanget upphöjer sig och sina 
ideal och anser sig vara väktare av den 
enda och rätta livsåskådningen. Min-
dre marginaliserade politiska idéer och 

dess företrädare demoniseras både till 
vänster och höger. De egna misslyck-
anden tillskrivs alltid någon annan och 
man vägrar eller till och med saknar 
förmåga att inse sin egen skuld i det 
som sker. 

Att man misstror statsmakternas av-
sikter med den omfattande avlysningen 
som sker är inte konstigt när den Svens-
ka regeringen håller sig passivt till de 
hackerattacker som riktas mot Europa 
och Sverige av utomeuropeiska stater. 
Att den nationella lagstiftningen anpas-
sas efter påtryckningar från andra län-
der. Att statsmakterna tycks företräda 
någon annan än den egna befolkningen 
bli allt tydligare när personer som av-
slöjar olagligheter i den offentliga för-
valtningen blir föremål för brottsmiss-
tankar i stället för att de myndigheter 
som begått de verkligt allvarliga brot-
ten utreds och ställs till svars. 

Man kan ställa sig frågan varför de 
stora problemen med arbetslöshet, 
nyfattigdom, utanförskap till följd av 
sjukdom eller etnicitet, eller den under-
måliga skolan, den allt sämre sjukvår-
den och de ekonomiska experimenten 
med den ökande privatiseringen av 
skattefinansierade verksamheter inte 
väcker behovet av att formulera nya 
lösningar för att förhindra den kata-
strof som kan skönjas antågande, inte 
alltför lågt borta, vid horisonten. Ett 
folk som berövas rätten till privatliv 
och personlig integritet, ett folk som 
fruktar sin egen regering och saknar 
förtroende för rättsväsendet och för 
den förda politiken är ett folk som, förr 
eller senare, kommer att söka sig till de 
mindre konventionella metoderna och 
idéerna för att återskapa ett samhälle 
som upplevs som rättvist av flertalet. 

kari parmaN
gNOsjö 2014-01-12

Vi publicerar här en insändare som tillställts oss, det tackar vi för. Vi delar dock inte alla synpunkter med författaren, men vi 
hoppas den skall leda till en diskussion om ideologier och det framtida samhälle vi vill leva i. Är det som författaren påstår att 
liberalismen är den radikalaste ideologin?

Välkomna med era inlägg till riktpunkt@skp.se
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Har du något att berätta? Mejla: riktpunkt@skp.se

Endast FAS-3:an är vaken

Arbetslinjens köld är hård, 
AFs logga gnistra och glimma. 
Handläggaren som aldrig jobbat på ackord 
sover på sin middagstimma. 
Det är mörkt som natt hela dan,
men den arbetslöse har blivit van.
Vore kanske bäst om vi sköt den kraken?
Endast FAS-3:an är vaken. 

Står där så grå vid postens låda,
gul mot den vita driva, 
håller hårt i kuvertet med händerna båda,
och genom springa försändelsen hiva.
Tillfälligt kan detta lindra kvalen,
om den når inläsningscentralen.
Allmosan är dock låg och något att begråta.
Hur man ska klara sig på den är en underlig gåta.

För sin hand genom allt tunnare hår,
skakar på huvudet, ler förstrött.
-Ja, 2013 var ännu ett förlorat år,
jag har fått det sämre, jag blir så trött.
Vems verklighet lever regeringen i,
inte min, men de har livlig fantasi.
Alliansen i ett tag till är satt att pyssla,
och genom att gynna de som har, sköter de sin syssla.

skÅNske arNe 

Minnet av Vladimir Lenins död för 90 år sedan den 21 januari 
1924 hedras av folken i hela världen.

Lenin, ledaren för den Stora 
Socialistiska Oktoberrevo-
lutionen i Ryssland 1917, 
skapade den första arbetar-
staten i världen.
Tsarväldet med livegenska-
pen i Ryssland störtades 
av kommunisterna tillsam-
mans med soldaternas och 
arbetarnas råd.
Lenin avslutade Rysslands 
deltagande i första världs-
kriget och skrev Dekretet 
om freden och Dekretet om 
jorden.
Västmakterna skickade sina 
arméer till Ryssland för att 
stoppa arbetarmakten. Den 

nybildade Röda armén krossade inkräktarna. 
Lenin och revolutionen påskyndade lagar i många länder, 
bland annat kom Sverige att införa allmän borgerlig rösträtt.

arNOLd steNmaN, piteÅ

Nu kan du beställa det nya 

partiprogrammet för 

SVERIGES KOMMUNISTISKA PARTI, 

antagit på 

SKP:s 36:e kongress 2013

Ring particentralen 08 735 86 40

eller via E-post skp@skp.se
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Vi iakttar ett nytt försök att åstadkomma 
en ”orange revolution”, iscensatt av EU:s och 
USA:s propagandamakare, att åter försöka 
splittra landet för sina egna syften och åstad-
komma ett nytt ”Erweiterter Lebensraum”, 
tyskt eller franskt eller i samverkan med andra 
nationer, EU/NATO /USA är av underordnad 
betydelse. I slutändan är det den samlade mo-
nopolkapitalismen och imperialismen som nu 
flockas kring Ukraina, likt en skock hyenor 
kring sitt byte.  Protesterna på Majdantorget 
i Kiev åskådliggör Ukrainas kapitalistiska kris 
som även den är systematisk. Folket har leds-
nat på sin situation av arbetslöshet, nedlagda 
företag, produktionsfall, kraftiga lönesänk-
ningar, stängda sjukhus och skolor, ett avstan-
nat maskineri, industrin som avtagit liksom 
exporten och de många företag som nu endast 
går med 50% av sin kapacitet. Detta utnyttjas 
av två oligarkgrupper på varsin sida; opposi-
tionens  och regeringssidans. Oligarkerna på 
oppositionens sida får hjälp av den fascistiska 
organisationen som lystrar till namnet ”Svo-
boda”- Frihet! För att uppnå sin frihet vanda-
liserar och vanhelgar de minnesmärken, försö-
ker skrämma och hota landets folkvalda och 
högsta politiska företrädare med bestraffning.   
Politiker och journalister från Sverige, Polen 
och Litauen liksom många ledande EU-politi-
ker har under två veckors tid skrikit sig hesa, 
så också deras ambassadörer och näringslivs-
företrädare genom att skapa massoro, blanda 
sig i Ukrainas inre angelägenheter, underblåsa 

konflikten och uttala sitt godkännande för att 
störta regeringen. De har således underblåst 
en statskupp. Oligarkerna på oppositions-
sidan talar detsamma språket och låt oss för 
enkelhetens skull konstatera att de vill komma 
åt det högsta ämbetet med tal om ”europeiska 
värderingar”.  Men folkets röst och vilja har 
inte fått komma till tals.  SKP stöder Ukrainas 
Kommunistiska Partis ståndpunkt som för att 
låta folket få uttrycka sin vilja har samlat ihop 
4 miljoner namnunderskrifter (nästan 10% av 
befolkningen) som underlag för att folket ska 
få bestämma sin egen framtid via en folkom-
röstning. Ukrainas öde måste bestämmas av 
dess befolkning, inte av de som helt skamlöst 
tar sig rätten att tala å dess vägnar för sin egen 
ekonomiska vinning. Likaså fördömer Ukrai-
nas KP oligarkerna som finns i båda lägren. 
Deras drömmar om större rikedom och makt 
via det högsta politiska ämbetet är alltför att-
raktiva varför de inte skyr några som helst 
medel för att komma i åtnjutande av det, inte 
ens med blodspillan och ett inbördeskrig. 

Uppsatta EU-ledare har uppmanat till res-
pekt av de mänskliga rättigheterna: Verka då 
i enlighet med Ukrainas Kommunistiska Parti 
om att: Alla fundamentala beslut måste tas ef-
ter att Ukrainas folk har rådfrågats.

 
sveriges kOmmuNistiska parti (skp) 

iNterNatiONeLLa sektiONeN  
stOckHOLm deN 10 december 2013

Om protesterna i Kiev
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