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Det kommunala bostadsbolaget Övikshem kritiseras av flera hyresgäster efter att ha ersatt
toaletter med tunnor under det stambyte som
utförs på deras fastigheter på Valhallavägen i
Örnsköldsvik. Detta rapporterar Örnsköldsviks Allehanda häromdagen!
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Åtgärden av Bertolt Brecht

Det relativt korta, men ändå viktiga dramat
Åtgärden (på tyska Die Maßnahme) uppfördes
ursprungligen i Berlin 1930 och fick ett stort
genomslag. Dramat är ett av Brechts så kallade
”lärostycken” och var specifikt utformat för
att kunna genomföras av amatörteatergrupper.
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Citera oss gärna, men ange källan.

Sveriges Kommunistiska Parti firar i år sitt
100-årsjubileum. Det är också året för partiets
37:e kongress som hålls i Bagarmossens Folkets
Hus, Stockholm, den 26-28 maj. Jubileet firas i
samband med kongressfesten lördagen den 27
maj på samma plats.
Det blir ett fullspäckat festprogram, värdigt vårt
partis 100-årsfest.
Till Jubileumsfesten inbjuds alla medlemmar och
sympatisörer, liksom till kongressen som åhörare.
Anmäl dig till particentralen, telefon: 08-735 86 40
eller per E-post skp@skp.se
Vi vädjar också till alla medlemmar och sympatisörer att ge ett bidrag till kampfonden eller
kongressfonden; kongressfonden redovisas inte i
Riktpunkt. Om du vill vara anonym märk talongen
Kongressfonden.
Kampfonden och kongressfonden: PG 421 53 84-1
eller BG 636-7080

Kommunismens lov
Den är förnuftig
Alla förstår den
Den är klar
Du är ingen utsugare
Du kan förstå den
Den är bra för dig
Sök reda på vad den vill
De dumma må kalla den dum
Och de smutsiga kalla den smutsig
Den kämpar mot all smuts och den
kämpar mot dumhet
Utsugarna må kalla den brottslig
Men vi vet bättre: den gör slut på alla
brotten
Den är ingen dårskap
Den är slut på all dårskap
Den är inget kaos
Den skapar ordning
Den är det enklaste
Som är det svåraste
Bertolt Brecht (1898 - 1956)
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Ledare

100 år av kamp för
fred, arbete och socialism
Genom det kommunistiska partiets
100-åriga historia i Sverige löper kampen för fred och sociala framsteg som en
röd tråd.
Visionen om ett rättvist samhälle är
det stora målet som ligger i botten för
alla förslag och aktioner för större sociala rättigheter och ökad demokrati.
Ett rättvist samhälle är ett socialistiskt
samhälle där den enskildes frihet är
en förutsättning för allas frihet. Kommunisterna i Sverige har upplevt framgångar, då partiet vuxit, och ännu mer
motgångar, då det ibland var svårt att
stå pall för antikommunistiskt tryck
och förtal.
Bilden av denna 100-åriga verksamhet är mångfasetterad. Utan överdrift
kan vi konstatera att den utveckling
som Sverige har gått igenom under det
gångna seklet, är otänkbar utan det
kommunistiska partiets existens.
Vi har inte lyckats med allt vi företagit oss, långt ifrån. Men det finns inget
i vår historia som vi behöver ångra eller skämmas över. Ofta var den kapitalistiska och antisocialistiska övermakten för stor så att partiets förslag och
visioner inte kunde förverkligas. Men
det kan inte förta det hängivna, ärliga
och ansvarsfulla arbete, den entusiasm
och energi som generationer av kommunister i vårt land lagt ner för att forma ett människovärdigt liv för folket
både i Sverige och för våra klassbröder
i världen.
Vi svenska kommunister inledde
kampen mot återupprustning och
kärnvapen omedelbart efter andra
världskriget och efter att USA i augusti
1945 fällt sina atombomber över Hiroshima och Nagasaki.
Vi mobiliserade mot svensk atombeväpning. Stockholmsappellen som
krävde internationellt förbud mot
kärnvapen är otänkbar utan kommunisternas aktioner. Rörelsen fortsatte
med aktioner mot utplaceringen av
kärnstridsspetsar i Europa och kravet
på ett kärnvapenfritt Norden. I dag får
denna kamp sin fortsättning i vårt Nej
till Sveriges anslutning till NATO och
vårt motstånd mot Europas militarisering genom EU:s invasionstrupper.
”Inga soldater och inget svenskt stöd
till imperialismens krig” är en av våra
viktigaste aktuella krav i dag då imperialismen hotar mänskligheten med ett

tredje världskrig. Kampen mot USAimperialismens krigspolitik och västvärldens övergrepp mot folken som
strävar efter självständighet står i dag i
centrum för partiets aktivitet.
Man kan med fog fastslå att det inte
har funnits en social eller demokratisk
reform i detta land under det senaste
seklet, där inte kommunisterna har
varit initiativtagare eller aktiva pådrivare. Inte sällan har våra förslag till en
början förkastats som rena ”dagdrömmar”. Men så småningom har vi fått
gehör för dem bland de arbetande som
med gemensamma och ihärdiga ansträngningar tvingade dem på den politiska dagordningen. När de slutligen
blev verklighet, var de en seger för hela
arbetarrörelsen.
Historieskrivningen

har då alltid gynnat den starkaste delen
- socialdemokratin. Det är som bekant
segrarna som skriver historia. Därför
är det i en tid som denna, då socialistiska och kommunistiska idéer ständigt
dödförklaras av de mäktiga i landet,
inte märkvärdigt att de försöker tiga
ihjäl oss, kriminalisera oss, beröva oss
vår historia. Men vi vet bättre:
Partiet har alltid haft sina rötter i
svenska folket med de arbetande människornas intressen som rättesnöre.
Samtidigt har internationell solidaritet
alltid varit en hörnpelare för vår verksamhet, baserat på insikten att arbetarnas intressen är gemensamma i hela

världen.
Som en del av den internationella
kommunistiska rörelsen och som del
av världens progressiva, demokratiska
krafter ser vi vår uppgift i att fortsätta
kampen för att förändra samhället i
riktning mot socialism. Så går vi in i
det elfte decenniet av det svenska kommunistiska partiets utveckling med realism och beslutsamheten att leva upp
till vårt förpliktigande arv och att föra
kampen vidare mot högerpolitik och
kapitalets makt, för nya landvinningar
för det arbetande folket, på vägen till
fred, social utveckling och socialism.
Idag är attackerna på den samhälleliga sektorn hårdare än någonsin. Nedskärningspolitiken sätter sin prägel på
hela samhället, från vården till pensionärernas villkor. Partiet har under sin
existens bidraget till förverkligandet
av många sociala rättigheter. Samtliga
dessa försöker monopolkapitalet med
riksdagen som verktyg idag att urgröpa eller rasera. Monopolkapitalet
utnyttjar framgångsrikt statsapparaten och det är hög tid att kommunisterna tillsammans med alla progressiva
och demokratiska krafter organiserar
motstånd, aktiverar de arbetande, studerande, pensionärerna. Det gäller att
visa att vi har gemensamma intressen
och en gemensam fiende. Det gäller att
stärka det ideologiska arbetet och utveckla klassmedvetandet.
Kampen för aktionsenhet, som mer
eller mindre framgångsrikt har följt
partiet genom hela dess historia, har
idag större betydelse än någonsin. Vår
tids nya sociala grupperingar kräver i
detta sammanhang stora förändringar i
det kommunistiska partiets traditionella sätt att arbeta och ger arbetarklassen
som helhet större potential.
Synen på arbetarrörelsen och enheten inom densamma har i vårt land liksom i många andra länder genom åren
orsakat stora problem och flera splittringar av partiet. Våra erfarenheter och
vår historia lär oss att ideologisk kunskap ger politisk klarhet och insikten
om att det inte finns några genvägar
förbi mobiliseringen av de arbetande
människorna för att bekämpa kapitalets makt. Ideologisk och politisk klarhet gör oss rustade för att arbeta bland
alla demokratiska krafter för att vinna
dem till gemensam handling för gemensamma intressen.
Riktpunkt nr 1 2017
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Låt kongressdebatten börja
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) firar
hundra år i år och har sedan sin födelse
kämpat för fred, arbete och socialism.
I denna kamp har vi firat triumfer men
också lidit nederlag. Vi har våra heroer
men också renegater. Under hundra år
har vi blivit bespottade, utsatta för attentat, registrerade och avlyssnade,
hindrade att utföra vårt fackliga arbete
med mera. Trots alla smädelsekampanjer
vi har fått utstå under alla år, både från
höger och vänster, så bär våra medlemmar rakryggat den finaste titel man kan
ha, kommunist.

rörelsen tar avstånd från alla former
av splittingsmanövrar i form av nationalism, rasism och identitetspolitik.
Kampen går inte mellan kön, etnicitet,
nation eller religion utan mellan arbete
och kapital. Det är en fråga om makt
och i vilka händer den ska finnas. Ska
vi tillåta att femton familjer styr över
världen med hjälp av fattigdom, hungersnöd och piskan eller ska det arbetande folket skapa sitt eget öde fritt från
tyranni och barbari?
I denna antagonistiska kamp mellan kapital och arbetet fungerar det
kommunistiska
partiet som en
revolutionär
förtrupp. Den
organiserar och
skolar. Den visar med sina
avslöjanden den
borgerliga statens klassnatur
som med hela
sin förtryckande
apparat är inget
annat än ett redskap för kapitalet. Den avslöjar
lögnen om likheten inför lagen och att alla
har samma möjligheter, rik som
fattig. Den slår
hårt mot alla
falska profeter
som vill frälsa
oss, vare sig de
heter
Barack
Obama,
Syriza eller Stefan
Löfven. Partiet
står i främsta
ledet i kampen
mot
NATO,
EU, TTIP och
CETA. Vi tar
Victor Diaz De Filippi. Foto: JanneMatt
avstånd från imperialismens paDen kommunistiska rörelsen är den
roller om fred, demokrati och välstånd
enda som utmanar det bestående kaför bakom dessa vackra ord döljer sig
pitalistiska systemet. Den är fri från
inget annat än ohämmad profitjakt,
sekterism och prestige för den rör sig
död och förintelse.
bland det arbetande folket. Den ger kriVår ideologi erkänner ingen högsta
tik men är också självkritisk. Den ser
auktoritet för den bygger på den diainte massan som förborgerligad eller
lektiska materialismen som förklarar
korkad när den rör sig ifrån sina egna
för oss att allting befinner sig i konintressen. Snarare är det så att man
stant förändring. Det betyder inte att
erkänner de egna bristerna och söker
vår teori är överspelad eftersom det
att bli bättre på att få ut den kommukapitalistiska produktionssättet fortfanistiska politiken. Den kommunistiska
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rande är den materiella grund som vi
existerar i. Men nya frågor måste lösas
och gamla sanningar måste konstant
ifrågasättas på grund av den snabba
utvecklingen av produktionen. Håller
fortfarande en klassanalys där arbetarklassen är den varuproducerande
klassen inom industrin eller innefattar
den mer, som exempelvis undersköteskor som säljer en tjänst som också kan
tolkas som en vara? Är prekariatet en
ny klass eller är det endast ett begrepp
till för att förvirra eftersom osäkra och
kortvariga anställningar alltid har existerat? Kommer den nya tekniska utvecklingen att lösa våra klimatproblem
eller är den fredliga användningen av
kärnkraft fortfarande aktuell? Endast
genom en grundlig debatt om de senaste vetenskapliga rönen, kombinerat
med vår ideologi, kan vi ge svar och
lösningar på nya frågor och utmaningar.
Partiet står inför sin 37:e kongress
och som vanligt kommer motionsskrivandet vara flitigt men en viktig del
som ofta glöms bort och inte tas seriöst är kongressdebatten som ska råda
i vår tidning. Motioner är bra för de
planlägger partistyrelsens verksamhet
men kongressdebatten är mycket mer.
Här har vi som medlemmar en ypperlig möjlighet att komma i kontakt med
de breda lagren utanför partiet. Gå ut
och prata med människor på gator och
torg, med folk på era arbetsplatser och
skolor och med vänner, sympatisörer
och till och med ickesympatisörer. Fråga dem vilka frågor de tycker är viktiga
och var hörsam för deras åsikter. Om
ni kan förmå dem att skriva något är
det fantastiskt, men om inte, skriv ned
något själv som återspeglar deras oro
och idéer om hur vi kan lösa frågorna.
Återkoppla genom att ge dem en Riktpunkt i näven och visa att partiet och
den kommunistiska pressen tar dem på
allvar. På det viset knyter vi nya kontakter och kommer närmare folket.
Så skriv kamrat, var kort och koncis,
skriv enkelt, raljant eller polemiskt, det
kvittar, men skriv, för alla bidrag kommer att hjälpa till att stärka partiet.
Med andra ord, låt kongressdebatten börja.
Victor Diaz De Filippi

Inrikes

Rapport från Mittens Rike
Det
kommunala
bostadsbolaget
Övikshem kritiseras av flera hyresgäster
efter att ha ersatt toaletter med tunnor
under det stambyte som utförs på deras fastigheter på Valhallavägen i Örnsköldsvik. Detta rapporterar Örnsköldsviks Allehanda häromdagen!
– Det är ju äckligt, säger en av hyresgästerna.

Ungefär så här ser toastolarna ut som
hyresgästerna har fått. Dock utan lock,
men en hink med pellets för odörsanering
medföljer

Hyresgästerna informerades om stambytet för över sex månader sedan och
som kompensation för att de inte kan
använda sina toaletter eller duschar har
de fått sina hyror reducerade. Dock har
de hänvisas till en container som ställts
bredvid fastigheten.
Det kommunala bolaget har för att
slippa kritik från sina hyresgäster om
faktumet att dusch och toalett finns på
gårdsplanen, gett dem varsin tunna med
sits att kissa och bajsa i.
Detta för dem som inte kan eller vill
gå ut till containern, enligt en hyresgäst
som undertecknad pratat med. Denne
tillägger ”Jag kunde inte hålla mig för
skratt när jag såg den”.
Varför denna munterhet kan man fundera på? Svaret låter inte vänta på sig:
Den har inget lock.
”Det är för fan en hälsorisk”, säger
hyresgästen, som sedan berättar:
– Min unge vill inte gå på den. Utan
han håller sig hellre tills han kommer till
dagis. Och jag kan ju inte lämna honom
ensam i lägenheten efter han har somnat
och gå ut till den där containern om jag
behöver gå på toa. Så jag får hålla mig
till jag kommer till jobbet. För jag tänker
inte heller använda tunnan. Ingen hyressänkning i världen kan få mig att göra
det, säger hyresgästen.

De som inte vill använda toaletterna
som ställts in i lägenheterna hänvisas till
en sån här container ute på gården!
En annan hyresgäst tillägger, ”jag har
gått och irriterat mig ända sedan vi fick
den”, och tillägger: ”De hade väl åtminstone kunnat ge oss varsin tunna med
lock så det inte behöver lukta kiss och
bajs i lägenheten”.
Enligt den informationen som hyresgästerna har fått kommer stambytet att
ta ungefär fem veckor.
Övikshems vd Lars Österlund försvarar sig i artikeln med att han ”förstår om
de tycker det är lite bökigt under tiden.
Men vi gör så gott vi kan. Och vi har en
annan sorts toalettstol, den är lite högre,
men går att stänga, som man kan byta
till om man vill. Det är bara att säga till
oss eller entreprenören så ordnar vi det,
och de kommer ju att få det fint sedan
när det är klart”.
Ja såklart att det blir hyfsat fint efter
dessa fem veckor, men jag funderar personligen på om bostadsbolagets vd Lars
Österlund sitter och skiter på en öppen
torrtoalett?
Fast det är klart, det kanske finns
tjänstefolk som kan vädra ut odören ifall
direktör Österlund behagar ”sitta och
skita” i sitt eget vardagsrum.
Den eviga kampen om våra sjukhus
fortsätter i oförminskad kraft
Lördagen den 21 januari manifesterades det i Örnsköldsvik för att länet ska
få behålla sina tre akutsjukhus. Man
vägrar låta landstingsmajoriteten göra
som man gjorde med Sollefteå sjukhus,
dvs. lägga ner BB, kvinnosjukvården och
akutortopedin.
Vi Ö-viksbor och förhoppningsvis resten av Västernorrlands län har lärt oss ett
och annat av Ådalens kamp för sitt sjukhus och tänker inte låta VÅRA sjukhus
minimeras till en avancerad vårdcentral
med eventuellt en akutmottagning och
röntgen. Demonstrationen arrangeras
av föreningen Örnsköldsvik Framtidens
Akutsjukhus.
Budskapen med manifestationen är att
få behålla samtliga tre akutsjukhus i länet med avdelningarna akutkirurgi, akutortopedi, akutmedicin, IVA, röntgen,
labb, BB, förlossning, barnklinik, kvinnoklinik och dialys.
På manifestationen i Ö-vik samlades
det åtminstone 3000 personer den något
gråkalla dagen men hela arrangemanget
ansågs av de deltagande som lyckat! Min
egen spontana kommentar är att de borgerliga politikerna och även VP gjorde
populistiska uttalanden, vilket i och för

sig inte förvånar mig ett dugg, tyvärr!

De som inte vill använda toaletterna som
ställts in i lägenheterna hänvisas till en sån
här container ute på gården!
Politiker ska inte supa upp skattepengar

(källa Mittmedia, Arbetarbladet)
”Arbetarbladet har granskat det kommunala bolaget Svenska kommun försäkrings AB:s representationskostnader,
där även min hemkommun Örnsköldsviks kommun ingår .
Nu har media avslöjat att bolagets
vd och kundansvarige under flera år regelbundet druckit och bjudit på stora
mängder alkohol och lyxiga middagar.
Det avslöjas att bolagets vd Björn
Ryd och kundansvarige under flera år
regelbundet druckit och bjudit på stora
mängder alkohol. Och låtit skattebetalarna stå för kalaset.
Skattebetalarna betalade inte bara
mat och hotellvistelse utan även för det
som köpts i baren, långt efter att konferensmiddagen avslutats. Vid en konferens drar företagets kundansvarige
företagskortet i baren vid elva tillfällen.
Totalt köper han in 57 öl.
Det handlar om ölrundor, middagar
där spriten flödar och tillfällen när företagskortet använts för att köpa dyrt vin
och sprit. Vid ett tillfälle i Trondheim
köptes exempelvis två glas 14-årig whisky för 750 kronor, 375 kronor styck.
Örnsköldsviks kommunalråd Per
Nyhlén som sitter med i styrelsen för det
skandalomsusade kommunala försäkringsbolaget säger i ett uttalande i Örnsköldsviks Allehanda att han inte varit
med på någon spritfest med bolaget.
– Nej, verkligen inte, men jag har varit
på styrelsemöten, och det var nödvändigt
att arbetsbefria bolagets vd Björn Ryd!
Ja vad ska ett stackars ensamt kommunalråd annars svara??
Mats Hedell
Riktpunkt nr 1 2017
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Polisiär eller social kris?
Den tidigare SVT-journalisten Elisabet
Höglund drar nu en lans för att förstärka
polisen, en förstärkning som skall ske
genom att militären skall involveras i
det polisiära arbetet. I ett inlägg på sin
blogg konstaterar hon att det ökade
antalet skjutningar har gett upphov till
en outhärdlig börda för polisen att bära
själv, och då vill hon att bördan skall
delas med militären eftersom det på
vissa håll råder något som hon liknar vid
ett krigstillstånd.
Att Sverigedemokraterna i Malmö instämmer är ju föga förvånande, de är
en del av det etablissemang som varit
drivande i den sociala nedrustningen,
en politik som man försöker dölja med
rasistiska slagord, man har konsekvent
varit motståndare till alla reformer som
i någon mån skulle förbättra de arbetandes läge. Sverigedemokraterna ställer sig alltid på arbetsköparnas sida, vi
har sett det i frågan om upphandling,
import av arbetskraft, mot skattehöjningar och nerlagda röster i riksdagen
för att införa ett socialt protokoll i Lissabonföredraget.
Ansvaret för den bedrövliga situationen på det sociala området i Malmö
är både de styrande och den så kallade
oppositionen ansvarig för. Och det är
inte en situation som löses med huvudlösa förslag eller mer av den hittillsvarande politiken.
Att polisen liksom andra delar av
den offentliga sektorn drabbats av omorganiseringshysterin är ju något som
varit tydligt, omorganiseringar syftande till besparingar i den offentliga budgeten, de har varit legio de senaste åren
inom i synnerhet sjukvård och skola.
Men även inom andra delar av de sam-

hälliga strukturerna, försäkringskassan, socialtjänst och inte minst inom
arbetslöshetskassan på grund av den
omfattande massarbetslösheten. Men
också bostadsbristen som politikerna
låtit växa för att hålla uppe bankernas
profiter bidrar till utanförskap och sociala problem som är grogrunden för
rekryteringen till kriminella gäng.
Det är en politik som skapat stora
socioekonomiska problem som bidragit till en ökad kriminalitet, samtidigt
som EU-medlemskapet har lagt hinder
i vägen för att förhindra eller begränsa
insmuggling av vapen och droger.
Polisen och politikerna har stora svårigheter att skilja på sociala protester
och kriminalitet, där har man betraktat
även de berättigade sociala protesterna
som kriminalitet, och att tro att militären skulle kunna lösa socioekonomiska

problem är ytterligare ett huvudlöst
förslag.
Vi behöver social upprustning och en
politik som bryter med EU-diktaturens
politik.
Vi behöver en utökad demokrati och
en möjlighet för medborgarna att utöva ett inflyttande på sin egen vardag,
deras ”valfrihetspolitik” har hittills
bara begränsat den och fört över skattepengar till kapitalisterna och storföretagen.
Det skamliga förslaget som infördes
efter EU-protesterna i Göteborg 2001
möjliggjorde för polisen att inkalla
militär vid social oro, ett förslag som
snarrast bör begravas, vi minns fortfarande Ådalen.
SKP Malmö

”Varslen ett generalangrepp på arbetarklassen”
Riktpunkt.nu har tidigare rapporterat
om APM Terminals varsel av Göteborgs
stridbara hamnarbetare.
– Solidaritet med Hamnarbetarförbundet i denna strid är en självklarhet för
hela arbetarklassen, säger Lars Lundberg, fackligt aktiv kommunist.
APM Terminals varsel om uppsägning på grund av strejk är ingenting annat än ett generalangrepp på hela den
svenska arbetarklassen och det som i
tid och otid kallas ”Den svenska modellen”, poängterar Lars Lundberg.
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– Att hota att varsla om uppsägning
och som skäl för detta åberopa en konflikt som dessutom är sanktionerad av
respektive fackförbund är att förflytta
tiden tillbaka till före LAS, MBL och
förhandlingsrätten.
– Situationen blir lite extra komplicerad i de svenska hamnarna då
hamnarbetarna är organiserade i två
olika fack, Hamnarbetarförbundet
och Transportarbetarförbundet och
arbetsköparna endast tecknat avtal
med Transport.

Han säger att ett extra stort ansvar
vilar på Transport då ”Hamnarbetarförbundets strid också är deras strid”.
Läs mer om hamnarbetarnas kamp
på www.riktpunkt.nu

inrikes

Någonstans eller ingenstans i Sverige
Under julhelgerna tittade undertecknad
på filmatiseringen av Jan Olof Olsson,
signaturen JOLO:s, bok ”Någonstans
i Sverige”. Serien som sändes första
gången 1973 kan beskådas via det förnämliga forumet på Internet www.svt.
se/oppetarkiv Både boken och TV-serien
skildrar de hårda förhållanden som beredskapsmännen hade att uthärda.
Primitiva förläggningar och undermålig utrustning samt en social situation
som präglades av krigets närhet. Men
det som knappt nämndes är det faktum
att det fanns svenska män som ställdes
utanför det svenska försvaret och internerades i särskilda läger Detta trots att
de var fullt stridsdugliga och beredda
att försvara vårt land.
Det var kommunister, radikala socialdemokrater och sådana som inte
stämde in i den gängse parollen om att
”Finlands sak är vår”. Min egen farsa
var en av dem som internerades i Storsien i Norrbotten, ett svenskt koncentrationsläger och ett rent helvete för de
som var där. Hur förhållandena var
för dessa som ansågs ha ”fel” politisk
åsikt, tillhörde ”fel” parti eller läste
”fel” tidningar har inte visats i någon
TV-film. Det var dessa män som inte
var värdiga att få försvara sitt land och
få bära vapen.
De var registrerade som opålitliga
och till och med som landsförrädare.

Landsförrädare var också det tilltalsord som befälen vid dessa interneringsläger använde. De svenska officerarna
var enligt väldokumenterade uppgifter
till 90 procent nazistsympatisörer. Livet lär knappast ha varit nådigt för de
mannar som hade en annan inställning
än de som förde befälet.
Det berättas även om att det inte ens
upprättades någon förläggningsvakt
i lägret. Det fick de internerade själva
sköta eftersom det ansågs vara för stor

risk för attentat från de högerkrafter
som skördade så stora framgångar runt
om i Europa. Kanske var det även det
som var meningen, vid ett anfall så
hade landsförrädarna omkommit och
ingen i Sverige hade vetat vad som blivit av dem!
”Ingenstans i Sverige” skulle kunna
bli en TV-film om de män som under
beredskapsåren hölls internerade i
obygder och faktiskt hotades av den
största faran, dvs samlingsregeringen
och den egna försvarsledningen.
Det saknas inte källor
för en sån film, boken
”Arbetskompaniet i Storsien” av Gunnar Kieri
och Ivar Sundström borde
kunna fungera som ett
manusunderlag!
Efter närmare 80 år är
det hög tid att HELA sanningen presenteras, samt
att de drabbade får upprättelse och att regeringen
ber de drabbade om ursäkt, om än postumt!
Refererat av
Mats Hedell

80-årig fredsarbetare inför rätta
2 juni 2015 gick sju fredsarbetare in på
den militära flygplatsen F21 i Luleå för
att stoppa den pågående krigsövningen
Arctic Challenge Exercise. Imorgon står
fyra av de inför rätta åtalade för olaga
intrång.
Tisdagen den 24 januari klockan 9.00
inleds rättegången i Luleå tingsrätt,
Skeppsbrogatan 41.
Krigsövningen ACE var en av världens största flygövningar 2015. Sverige, Finland och Schweiz övade tillsammans med NATO-länderna Norge,
Tyskland, Nederländerna, Frankrike,
Storbritannien och USA. Under krigsövningen användes AWACS, det vill
säga flygande spionstationer, för första
gången i Sverige.

– Jag gick in på krigsövningsområdet
för jag ville hindra att ett större brott
kan begås i och med att alla USAs
stridsplan kan bära kärnvapen och
därmed starta ett kärnvapenkrig, säger
Agneta Norberg, 80, ordförande för
Sveriges fredsråd, bosatt i Stockholm
och en av de åtalade.
Krigsövningen ACE, genomfördes
på Europas största övningsområde
över land, ett område som sträckte sig
över en tredjedel av Sveriges yta med
3600 deltagande soldater och 115
stridsflygplan.
– Upprustning, krigsövningar och
NATO-samarbete kan aldrig skapa
fred, tvärtom! Det startas istället fler
krig. Därför var och är vi tvungna att

säga ifrån säger Edla Lantto, 74, aktiv
i Kvinnor för fred i Kiruna, en av de
åtalade.
I september 2017 kommer krigsövningen Aurora 17, den största krigsövningen sen kalla kriget, genomföras
i Sverige. Även till denna är NATOländer inbjudna, amerikanska soldater
ska landstiga i Göteborg för att öva
värdlandsstöd.
Pressmeddelande 2017-01-23
från Nätverket Ofog,
Sveriges fredsråd
och Kvinnor för fred
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Konsten att strypa debatten
Har NATO förespråkarna inga sakliga argument kvar än att anklaga NATO-kritikerna
för att vara Putin megafoner? Svenska etablerade politiker och journalister och myndigheter slår under bältet i viktiga debatter
och anklagar oss för att föra en Putin propaganda. Vi vill ha en debatt och diskussion om
NATO men det tycks inte krigsförespråkarna
vilja ha. De vill att vi skräms till tystnad i
osakliga och förolämpande ordalag. I en intervju i kulturnytt P1 den 17 januari var journalisten Stig Fredriksson böjd att hålla med
om att NATO-förespråkarna går till överdrift,
och nämner att ’bara för att man hamnar på
samma ståndpunkt betyder det inte att vänsterskribenterna är Putins språkrör’.
Försvaret, de etablerade medierna och
borgerliga och socialdemokratiska politiker försöker skrämma den svenska allmänheten med att vi kommer att bli invaderade av Ryssland om vi inte går med i
NATO. Men det mest sannolika scenariot
är nog att Sverige kan komma att skicka
svenska soldater till exempel till Lettland
än att Ryssland ockuperar Gotland. Men
det vill Ebba Busch Thor och Jan Björklund inte höra talas om. Det skulle vara att
porträttera NATO som aggressivt.
Jag ställer mig frågan hur stor var risken att Ryssland skulle ha invaderat Sverige för några år sedan innan försvarets propaganda verk satte i gång sin kampanj för
att Sverige ska gå med i NATO? Jag tror
det var lika med noll eller att risken är lika
stor som den är i dag. Men det var under
samma veva som debatten om att Sverige
skulle gå med i NATO startades och NATO-förespråkarna med försvaret i spetsen
såg sin chans och inledde en propaganda
offensiv. På löpande band producerades
det falska nyheter och artiklar från försvaret och CIAs tankesmedjor, och det pågår
än i dag – enbart för att folket ska ändra
uppfattning om NATO.
Så vad skulle ett medlemskap i NATO
innebära för Sverige? I dag har vi ingen
egen utrikespolitik. Vi får rätta oss efter
vad EU säger. Men vi får det ännu mindre som medlemmar i NATO. Även om
många hävdar det. Om NATO beslutar
för att bomba ett land kan Sverige inte
fördöma den aktionen. Är man medlem så
är man det fullt ut. Det skulle se konstigt
ut om det civila Sverige fördömer NATOlandet Sverige. En sorts ’ena handen vet
inte vad den andra handen gör’ politik. En
sådan kritik har aldrig gjorts förut mellan
medlemsländerna. Inget medlems land har
någonsin – vad jag känner till – kritiserat
NATO för något beslut som NATO har
gjort.
Den svenska regeringen och borgerlig-
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heten har kritiserat Ryssland för dess upprustning men inget ljud har hörts till kritik
för dom mängder av amerikanska trupper
som stationerats i Polen och i Norge under dom senaste veckorna. SVT:s hemsida
nyheter: 300 amerikanska marinsoldater
stationeras i Norge och från norskt håll
uppges det att deras uppgift är att de ska
träna vinterträning i Norge (som om det
inte finns vinter i USA …!). En amerikansk
brigad på totalt 3500 man och 80 stridsvagnar rullade in för någon vecka sedan
i Polen (gå in på SVT:s hemsida, sök på
Norge USA trupper respektive Polen USA
trupper).
Svenska soldater skulle som sagt kunna
ingå i NATO-bataljoner i de baltiska länderna och patrullera gränsen mellan Baltikum och Ryssland. Vilket skulle kunna
uppfattas som aggressivt av Ryssland – vilket jag är böjd att hålla med om. Borgerliga politiker, försvaret och svensk media
skrämde i höstas upp den svenska allmänheten om att Ryssland flyttade på internationellt vatten krigsfartyg till Östersjön
(vilket våra grannländer bedömde som
hysteriskt). Jaha? Men då måste NATOs
eventuella beslut ses som lika aggressiva
som Rysslands om t ex svenskar soldater
skulle stationeras i Baltikum.
NATO är ett lika stort hot som Ryssland. Att ha medierna och eliten på NATOs sida minskar inte NATOs fruktansvärda aggressiva krigspolitik. Den är
densamma. Den är inte mer humanare än
den ryska krigs politiken. Tvärtom. Den
är värre eftersom NATO använder sig av
godtrogna medier och för ut en falsk och
okritiserad bild av NATOs krig (och enskilda krig inom NATO-länderna som t ex
Spanien och Baskien, och Storbritannien
och Nordirland) och propaganda (t ex om
Irak kriget, Libyen, Israel, Saudiarabien,
Afghanistan och med flera länder). Oftast
hänvisar svenska journalister i sina reportage till rapporter från CIA, MI5, MI6
(som om de skulle vara mera sanningsenliga än de ryska underrättelsetjänsterna …)
och med flera andra västliga underrättelsetjänster. Men journalister skulle aldrig hänvisa till någon rysk underrättelsetjänst – för
då skulle de sprida rysk propaganda …!
Risken för att NATO-landet Sverige
ska dras in i krig är mycket stor. Inte här
i Sverige. Men i den övriga världen. Man
kan bara se på våra grannländer Danmark
och Norge. Det går fullt beväpnade danska
soldater på gatorna i Irak. Danskt flyg var
med i den USA koalitionen i höstas som
dödade minst 60 syriska regeringssoldater. Norska elitstyrkor har sänts till Syrien.
Givetvis är besluten om att sända soldater
till krigförande länder tagna av respektive

lands regering. Men inget NATO-land har
någonsin – vad jag känner till - vägrat att
ge ett militärt stöd åt NATO. Om NATOlandet Turkiet kräver att Sverige ska skicka
soldater att slåss mot kurderna så står Sveriges regering inför ett stort dilemma. Officiellt kan de vägra. Men inofficiellt …?
Tillåt mig tvivla.
Vänsterpartiet är emot NATO men är
inte så aktivt som jag trodde att de skulle
vara. Jonas Sjöstedt, som ledare för ett
vänsterparti, borde kunna uttala sig mer
i Public Service än vad han har gjort. VP
har ju i alla fall cirka sju procent av folkets
röster men förvåningsvärt tiger Sjöstedt
när det gäller att uttala sig i viktiga frågor.
Och därmed tiger sju procent av folkets
röster. Som ledare gäller det att synas och
höras överallt och inte bara på Facebook.
Har Sjöstedt blivit skrämd till tystnad av
NATO-förespråkarna? Tidigare ville han
inte bli kallad för kommunist. Nu vill han
kanske inte bli kallad för något så skamligt som Putin kramare och är därför tyst
– i en tid då han borde höja rösten ännu
mer. Han vill kanske inte vara alltför kritisk i viktiga frågor. Han är kanske rädd
att förlora prestigen med att tillhöra den
nyliberala klubben och eliten. Han vill kanske inte tillhöra NATO-kritikerna och den
progressiva rörelsen. Många kanske. Det
är enbart Sjöstedt som kan svara på varför han är tiger. Men hans tystnad minskar
förtroendet för VP. Med så många medlemmar skulle partiet kunna mobilisera ett
starkt motstånd mot NATO. Dom borde
ligga i bräschen för motståndet. Men hittills har inget hänt. Om jag vore medlem i
VP hade jag frågat mig vart tusan har den
progressiva och socialistiska kampen tagit
vägen.
Han och vissa medlemmar har fört
partiet mer åt höger än åt vänster. Partiet
ligger nu mellan Miljöpartiet och Liberalerna – och det finns många medlemmar
som vill vara där. De vill inte ta ställning
för socialismen. Och för vissa i partiet som
har fått smak för det borgerliga kan det
nog kännas att dom inte höra hemma i arbetarrörelsen. Precis som vad Socialdemokraterna har blivit. Socialdemokraternas
Håkan Juholt var en alltför normal människa för att tillhöra eliten och därför manövrerades han bort av dom högerliberala
krafterna i partiet.
Givetvis finns det många socialistiska
människor i Vänsterpartiet – men är de tillräckligt många för att kunna gå emot den
nyliberala klicken och höja rösten mot ett
medlemskap i NATO?
Kerstin Stigsson

utrikes

”Vårt mål är inte att förvalta kapitalismen...”
Från konferensen om Europas förenta
stater som KKEs delegation till Europaparlamentet arrangerade i mitten av december förra året resulterade i ett flerta
intressanta bidrag. Vissa av dessa har vi
översatt. Tidigare har bidrag från KKE
publicerats och nu följer alltså det ungerska bidraget.
Det ungerska bidraget fokuserar på
motsättningarna mellan vad de identifierar som tre kapitalistiska grupper
inom EU, som står i motsättning till
varandra. Den östeuropeiska gruppen
kapitalister, som främst är representerad genom den så kallade Visegradgruppen, försöker orientera sig och
mäta sig med de västeuropeiska kapitalisterna. I Ungern har Viktor Orbán
exempelvis återtagit kontrollen över
Budapests börs, som tidigare kontrollerades från Wien och i Polen säger regeringsföreträdare att utförsäljningen av
Polens tillgångar till västliga kapitalister var ett rent brott mot Polen. Dessa
rör sig också med traditionell vänsterretorik för att attrahera arbetarklassen
och folket och göra sin politik relevant
för dem.
Kommunisternas uppgift i det här läget
blir inte att ställa upp på endera kapitalists sida, vare sig de befinner sig i Öst- eller Västeuropa. Det är inte att hjälpa eller
förvalta kapitalismen, utan att störta den.
Det är därför som vi är kommunister.
Bidrag från Ungerns Arbetarparti
till konferensen om Europas förenta stater

Kära kamrater,
Nästa år kommer vi att fira den stora
socialistiska Oktoberrevolutionens hundraårsjubileum.
Lenin stod för en enorm arbetsinsats
när han teoretiskt förberedde revolutionen. Han beskrev också de första stegen
ett socialistiskt land borde göra efter segern. Bredvid Lenins Staten och revolutionen är Om parollen för Europas förenta
stater ett av hans viktigaste arbeten som
är mer aktuellt idag än någon gång under
de senaste årtiondena.
Den europeiska kapitalismen är i kris.
Delar av de kapitalistiska krafterna försöker lösa krisen genom att upprätta ett
starkare samarbete mellan de amerikanska och europeiska monopolen. TTIP och
CETA är uttryck för detta. Andra kapitalistiska krafter ser en framtid med ett mer
centraliserat EU, lett av tyskt och franskt
kapital. Den tredje kapitalistiska gruppen,
framför allt östeuropéerna, drömmer om
en nationellt kapitalistisk väg och kräver
fler rättigheter och mer inflytande i de eu-

ropeiska affärerna.
Det huvudsakliga syftet med alla dessa
ansträngningar är att rädda kapitalismen,
att motverka alla potentiella sociala jordbävningar och allt arbetarmotstånd som
kan underminera kapitalismen. Lenin
skrev följande om parollen för Europas
förenta stater:
Naturligtvis är tillfälliga överenskommelser mellan kapitalisterna och mellan
staterna möjliga. I den meningen är också
Europas förenta stater något möjligt som
en överenskommelse mellan de europeiska kapitalisterna - men om vad? Endast
om hur de gemensamt skall slå ned socialismen i Europa.
Kamrater,
Vi måste se att kapitalismen inte kan
lösa sin faktiska kris. I sina försök att lösa
krisen använder den krig. Vi måste göra
klart för de europeiska folken att de nya
amerikanska trupperna i Östeuropa, idén
om en gemensam europeisk armé och
upprättandet av europeiska specialförband bara tjänar ett syfte: att stärka kapitalismens positioner i Europa.
Lenin skrev även följande:
För att pröva en kapitalistisk stats verkliga styrka finns det inte och kan det inte
finnas något annat medel än krig. Kriget
står inte i motsättning till privatäganderättens grundvalar utan är en direkt och
ofrånkomlig utveckling av dessa grundvalar. Under kapitalismen är en jämn tillväxt
i de enskilda företagens och de enskilda
staternas ekonomiska utveckling omöjlig.
Under kapitalismen finns inga andra sätt
att tid efter annan återställa den rubbade
jämvikten än kriser i industrin och krig i
politiken.
Kamrater,
Reform eller revolution? Detta är arbetarrörelsens klassiska fråa? En av dem
eller båda? Vad tyckte Lenin? I Om parollen för Europas förenta stater skrev han:
Politiska omdaningar i verkligt demokratisk riktning, och så mycket mindre
politiska revolutioner, kan aldrig, i intet
fall och under inga omständigheter vare
sig skymma undan eller försvaga parollen
om den socialistiska revolutionen. Tvärtom, de för den alltid närmare, vidgar dess
bas, drar in nya skikt av småbourgeoisin
och de halvproletära massorna i den socialistiska kampen. Å andra sidan är politiska revolutioner oundvikliga under den
socialistiska revolutionen, vilken inte kan
betraktas som en enda akt utan måste ses
som en epok av stormande politiska och
ekonomiska konvulsioner, av ytterligt
skärpt klasskamp, inbördeskrig, revolutioner och kontrarevolutioner.
I många länder försöker nu kapitalet

att använda så kallade reformer för att
förhindra sociala revolutioner. Syrizas historia i Grekland bekräftar detta. Om det
inte finns en ”vänsterlösning” använder
kapitalet sig helt enkelt av konservativa
krafter. Detta händer i Ungern, där den
konservativa regeringen manipulerar folk
genom att använda vänsterparoller, höja
minimilönerna och genom andra folkliga
åtgärder. Vi vet dock att alla dessa åtgärder är tillfälliga och att det arbetande folket i slutändan får betala för dem.
Kamrater,
I Lenins artikel återfinner vi det väldigt
viktiga yttrandet att ”[o]likmässig ekonomisk och politisk utveckling är en ovillkorlig lag för kapitalismen.” Vad betyder
det för oss idag?
De östeuropeiska länderna, de fyra
Visegrad-länderna – Ungern, Polen, Slovakien och Tjeckien – vaknar och försöker hitta sin nya plats i det kapitalistiska
Europa. Konflikten mellan det västeuropeiska och östeuropeiska kapitalet var
oundvikligt. Det politiska kriget i migrationsfrågan är bara ett av uttrycken för
denna konflikt.
Vi lever i en skör situation. Vi kan inte
utesluta ens de mest radikala förändringarna. Föreställer er bara några av alternativen!
Vad händer om ett krig bryter ut i Europa?
Vad händer om EU driver igenom sin
idé om omplacering och omflyttning av
migranter?
Vad händer om TTIP inte förblir ett avlägset hot, utan en nära verklighet?
Vad händer om EU kollapsar?
Vad händer om någon annan faktor radikalt förändrar den politiska situationen
i Östeuropa?
Vi är fast övertygade om att den kommunistiska rörelsen bör vara förberedd
för det tillfälle då klasskonflikterna stärks
och kampen mot kapitalismen förvandlas
till ett regelrätt klasskrig.
Vi borde vara överens om huvudpoängen: vårt mål är inte att förvalta kapitalismen. Vårt mål är inte heller att rädda
kapitalismen, utan att störta den. Det är
därför vi är kommunister.
Vi måste se skillnaden på moderniseringen av vår politik, vårt språk och våra
metoder och den reformistiska omorienteringen av vår rörelse. Vi behöver modernisering, men vi behöver inte reformism.
Lenins artikel Om parollen för Europas
förenta stater hjälper oss att förstå och besvara många aktuella frågor kring den
europeiska kapitalismen, samt hjälper oss att bekämpa reformistiska och
opportunistiska krafter.
Riktpunkt nr 1 2017
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”Basen för enhet mellan Europas folk är socialismen”
I sin artikel Om parollen för Europas
förenta stater konstaterade Lenin att
föreningen av de europeiska staterna
antingen är omöjlig eller reaktionär. Det
finns inget utrymme för ett progressivt
förenande av de europeiska staterna
inom ramen för kapitalismen. Detta kan
vi se var dag. Konkurrensen mellan kapitalisterna och imperialisterna hårdnar;
utsugningen av Östeuropa ökar och blir
allt mer brutal; den cyniska och människovidriga behandlingen av människor
som flyr från imperialismen slår alla rekord. EU är en reaktionär och imperialistisk organisation, som inte går att omvandla till en social union.
Det irländska bidraget till konferensen
om Europas förenta stater som KKEs
delegation till Europaparlamentet anordnade i december förra året befattar
sig med bland annat med EUs utveckling och Brexit-omröstningen i Storbritannien. Den brittiska omröstningen
ägde rum i en situation då den brittiska
arbetarklassen blivit grundligt övergivna av socialdemokraterna och där
socialdemokraterna helt enkelt fortsatt
den politik som Thatcher startade. Det
är denna situation, i kombination med
massiva nedläggningar av gruv- och
stålindustri som drivit delar av den
brittiska arbetarklassen i famnen på
rasisterna, men samtidigt får inte omröstningen enbart ses som den brittiska
arbetarklassens stöd till rasismen, utan
måste också ses som en form av motstånd mot de attacker som både socialdemokraterna och de konservativa
riktat mot de brittiska arbetarna.
Nedan följer hela Irlands Arbetarpartis bidrag till konferensen:
Bidrag från Irlands Arbetarparti
till konferensen om Europas förenta stater

Kamrater,
Vi tackar våra värdar, KKE-delegationen i Europaparlamentet, för att de anordnat detta seminarium.
Kamrater,
För hundra år sedan, mitt under Det
stora imperialistiska kriget, klargjorde
kamrat Lenin den korrekta proletärt
internationalistiska inställningen till
Europas förenta stater. Han betonade
frågans klasskaraktär och i det att han
påpekade att kapitalet hade blivit både
monopolistiskt och internationellt noterade han: ”Med tanke på imperialismens ekonomiska förhållanden, d.v.s.
kapitalexporten och världens uppdelning mellan de ”framskridna” och ”civiliserade” kolonialmakterna, är Euro-
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pas förenta stater under kapitalismen
antingen något omöjligt eller något reaktionärt.” Trots alla de politiska, ekonomiska och samhälleliga förändringarna under det senaste århundradet är
analysen i grund och botten fortfarande
korrekt: den är korrekt just eftersom
samhällets klasskaraktär i grund och
botten inte har förändrats. Konflikten
mellan kapital och arbete är fortfarande
den avgörande faktorn när det gäller
de politiska, sociala och ekonomiska
förhållandena. Det är kommunist- och
arbetarpartiernas uppgift att bekämpa
alla illusioner om det kapitalistiska förenade Europas natur, om EU, om den
fortsatta kampen mellan de imperialistiska makterna och dessa motsättningars potentiellt våldsamma utbrott. Det
är våra partiers arbete att lyfta fram att
den enda genuina basen för enhet mellan Europas folk är socialismen.
EU och projektet för en ”allt närmare
union” har i år fått en rejäl smäll i och
med de brittiska väljarnas beslut att
Storbritannien ska gå ur EU. I Nordirland, som utgör en konstitutionell del av
Storbritannien, arbetade vi i Irlands Arbetarparti för ett utträde på starka och
principfasta socialistiska grunder. Samtidigt erkänner vi att ett utträde ur EU
inte av sig självt kommer att lösa arbetarklassens problem om staten fortsätter
att följa en kapitalistisk utvecklingsväg.
Vår kampanj grundade sig på vår socialistiska analys av EU, på EUs ökade
militarisering, EUs roll i att begränsa
arbetarnas rättigheter och att hjälpa kapitalet genom arbets- och konkurrenslagar. EU driver även kraftigt frågan om
liberalisering och privatisering, samtidigt som man begränsar möjligheterna
till offentligt ägande och skapandet av
ett samhälle där arbetarna kan leva ett
säkert, värdigt och välmående liv.
I EU-omröstningen stod vårt parti för
det socialistiska alternativet, för demokrati och samarbete mellan europas folk
på grundval av klassolidaritet och ömsesidigt gynnande. We bekämpade kapitalisternas intressen, som representeras
av EU och den reaktionära, främlingsfientliga och rasistiska nationalismen
som företräds av högern, exemplifierat
av UKIP.
Den framträdande roll som borgerlig
media har gett Nigel Farage och hans likar förvränger bilden av varför många
traditionella arbetarklassområden röstade för att Storbritannien skulle lämna
EU. Istället för att bara vara ett resultat
av rasism och invandringsfientlighet,
som borgerlig media antyder, var val-

resultatet ett resultat av att till och med
de till sin natur begränsade socialdemokraterna har övergivit de områden där
den tunga industrin, såsom gruv- och
stålindustri, tidigare låg. De senaste trettio åren har både vänster- och högerregeringar försämrat förhållandena för
arbetande människor och trasat sönder
deras levnadsvillkor – de nedskärningar
som exempelvis Gordon Browns Labour-regering påbörjade fortsattes entusiastiskt av de konservativa, som tog
makten 2010. Beslutet att lämna EU var
på många sätt en röst mot attackerna på
arbetarklassen och dess levnadsvillkor
som påbörjades av Thatchers monetaristiska politik och som utan att stanna
fortsatt sedan dess.
Sedan det så kallade ”räddningspaketet” 2010 har arbetarna i den Irländska
republiken upplevt EUs inneboende reaktionära karaktär. De irländska arbetarna tvingades av Trojkan och dess lokala administratörer i diverse irländska
regeringar att axla de skulder på flera
miljarder euro som kapitalisterna samlat på sig. Det ledde till en försämrad
allmännytta, lönedumpning, försämrade arbetsvillkor, ökade levnadskostnader och återvändandet av massemigrationen, något som man trott tillhörde
det förflutna. Även i Nordirland har
man genomfört stora nedskärningar i
de offentliga kostnaderna, något som
genomförts av koalitionen mellan Democratic Unionist Party och Sinn Féin.
I motsats till vad de påstår är en enorm
del av dessa nedskärningar resultatet
av partiernas beslut att skära ned i företagsskatten. Resultatet blev att arbeten i den offentliga sektorn skärs ned
och ersäts med lågavlönade och fackligt oorganiserade arbeten i så kallade
call-centers, så att de multinationella
företagen kan öka sina vinster. Irlands
socialdemokrater (både gamla och nya)
och medlemmar i den så kallade ”radikala vänstern” i Irland har, precis som i
Grekland och i andra länder drä arbetarna straffats för att skydda det internationella kapitalets profit, spelat en aktiv roll i offrandet av arbetarnas intresse
till förmå för kapitalisterna.
Detta är givetvis inte oväntat och tjänar som en ytterligare påminnelse om
att illusionerna om det sociala Europa
var just illusioner och att Lenin hade
rätt: internationellt samarbete under
kapitalismen är antingen omöjligt eller
reaktionärt.
Vi lever i en farlig tid där de mellanstatliga imperialistiska motsättningarna
och konkurrensen skärps. När Putins

utrikes
Ryssland försöker att hålla fast vid
sina egna imperialistiska intressen hör
vi inom EU, och i synnerhet i Storbritannien, krigstrummornas allt högre
toner. EUs stöd till en regering i Kiev
som ger framstående poster i stats- och
säkerhetsapparaten till öppet fascistiska
element som idealiserar nazistiska kollaboratörer är ett sätt på vilket motsättningarna skärps. Påtryckningarna för
ökade Nato-aktioner i Syrien och större
Nato-trupper i Baltikum och Östersjön och för ökade militära utgifter för
EUs medlemsstater, samt stärkandet av
unionens militära institutioner är andra
ödesdikra indikatorer. EUs imperialistiska karaktär är mer uppenbar än någonsin.
Framväxten av fascistiska partier i
stora delar av Europa är ännu ett tecken
på kapitalismens kris, samt på kapitalis-

ternas förutsägbara svar. Medan detta
händer har EU för avsikt att kriminalisera kommunisterna, alltså de som
spelade den största rollen i segern över
fascismen under andra världskriget.
Anti-kommunismen är, föga överraskande, ett ständigt närvarande ideologiskt och politiskt vapen i händerna på
en imperialistisk allians.
Detta möte är en symbol för vår lojalitet till den internationalistiska, antiimperialistiska och kommunistiska politik som Lenin uttryckte i Om parollen
för Europas förenta stater. Händelser
bevisar varje dag hur korrekt Lenin var
i sin analys. Vi minns hans ord: ”Naturligtvis är tillfälliga överenskommelser
mellan kapitalisterna och mellan staterna möjliga. I den meningen är också
Europas förenta stater något möjligt
som en överenskommelse mellan de eu-

ropeiska kapitalisterna - men om vad?
Endast om hur de gemensamt skall slå
ned socialismen i Europa...”
Vi vet att det enda medlet för ett genuint samarbete i de europeiska arbetarnas intresse är den proletära internationalismen. I takt med att misstron mot
EU sprider sig och i takt med att extremhögern försöker lansera sitt reaktionära
budskap har vi både en möjlighet och
en plikt att sprida Lenins budskap, att
avslöja imperialismens verklighet i vår
värld, att erkänna att klassernas avskaffande är omöjligt utan upprättandet av
arbetarmakten och att föra fram det
socialistiska alternativet och byggandet
av ett bättre, mer humant samhälle i Europa och över hela världen.
Världens arbetare, förena er.
Tack kamrater.

En signatur till ett blodbad?
ningen enligt ett fredsavtal i
Fort Laramie år 1851 i Wyoming.

Den 24 januari skrev USA:s president
Donald Trump under ett godkännande
av byggandet av oljeledningen Keystone
XL. Den vita mannen har på nytt svikit
sina löften till ursprungsbefolkningen i
USA – som de alltid har gjort. Vetot som
USA:s före detta president Obama tog i
december mot republikanernas lagförslag om oljeledningen visade sig vara
värt ingenting – som vanligt när det gäller ursprungsbefolkningens rättigheter.
Om igen bestjäl den vita imperialistiska
mannen marken på de inte äger i kapitalistiska syften. Landet som oljeledningen
skall gå igenom tillhör ursprungsbefolk-

Ursprungsbefolkningen har
under många år bekämpat
oljeledningen i North Dakota, USA. Motiveringen
för deras protester är att
den hotar vattenförsörjningen i närliggande reservat. Till saken hör att
president Trump delvis inte
representerar det amerikanska folket i den här frågan.
Han representerar sig själv
och alla andra som har aktier i oljeföretagen Energi
Transfern Partners och Phillipps 66. Så han sitter på
dubbla stolar och är jävig.
Enligt AFP är framställning av olja från tjärsand
ett av de mest miljöovänligast som finns. Men just
den här oljan är av ett nationellt intresse eftersom den anses lösa
USA:s energisäkerhet. Oljeledningen
passerar i närheten av Standing Rockreservatet och är planerad att gå under
sjön Lake Oak. Ledningen kan utgöra
en verklig miljöfara och vid en läcka
skulle det få katastrofala följder.
President Trump hävdar att oljeledningen skapar 28 000 ”fina” jobb.
Men till vilket pris kommer det att ske?
Kommer det att bli protester från ursprungsbefolkningen? Kan det tänkas
att Trump kallar in den amerikanska
armén och andra militära styrkor för

att stävja dessa eventuella kommande
protester? Kanske kommer oljeföretagen sätta in privata legosoldater – som
de gjorde i Ukraina. En annan fråga är
vilket pris har skyddandet av miljön
och miljontals människoliv som skulle
drabbas vid en eventuell olycka?
Det känns som en Déjà-vu. På
70-talet inträffade ett flertal incidenter
vid Oglalareservatet i Pine Ridge. En
beväpnad grupp ockuperade Wounded
Knee och krävde mer självstyre och frihet att idka en traditionell livsstil (ursprungsbefolkningen var förbjuden att
utöva sin religiösa och ceremoniella
tro, Jimmy Carter upphävde den lagen
i slutet av 70-talet). Efter 71 dagar gav
de upp. Men då hade tre människor
mist livet.
Det finns faktiskt en film som baseras på vissa händelser i Pine Ridge. Den
heter Thunder Heart med Val Kilmer
och Graham Greene (som i verkligheten är från ursprungsbefolkningen).
Bruce Springsteen sjunger ledmotivet –
Badland. Det är inte ofta vi ser hur folket reser sig i en amerikansk film mot
de korrupta lokala myndigheterna men
i den här gör de det. Den enda smolken i bägaren är att i filmens handling
porträtteras FBI och den amerikanska
regeringen som bifigurer när det i verkligheten är tvärtom – de som är deinte
mest skyldiga. Se den om ni har möjligheter till det!
Kerstin Stigsson
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Åtgärden av Bertolt Brecht
Det relativt korta, men ändå viktiga dramat Åtgärden (på tyska Die Maßnahme)
uppfördes ursprungligen i Berlin 1930
och fick ett stort genomslag. Dramat är
ett av Brechts så kallade ”lärostycken”
och var specifikt utformat för att kunna
genomföras av amatörteatergrupper. Av
denna anledning var dramat enkelt utformat och kort; det viktiga i sammanhanget var den politik som konkretiserades i dramat.
Fokus i den här artikeln kommer just
att ligga på den politik som kommer till
uttryck. För den teatertekniskt intresserade är dramat ett bra exempel på
Brechts ”episka teater” som innebär ett
brott med den tidigare, borgerliga teatern. Detta faller dock utanför artikelns
omfång.
Tidsmässigt rör sig handlingen på
två olika nivåer. Dramat börjar med
att en kontrollkör förhör fyra kommunister som tidigare varit organisatörer
i Mukden, i norra Kina. Där har de,
tillsammans med en femte kamrat, försökt organisera arbetarna i det kommunistiska partiet, något som dock
misslyckades, vilket ledde till att de
fyra kommunisterna var tvungna att
mörda den femte. De förklarar inför
kontrollkören varför detta skedde och
varför det också var nödvändigt. I det
att de förklarar det hela för kontrollkören, spelar de också upp händelserna
såsom de skedde. Förhöret utgör alltså
en ramberättelse och skådespelarna
växlar mellan de två berättelserna.
Åtgärden och ’Radikalismen’ –
kommunismens barnsjukdom

Rent politiskt har boken tydliga kopplingar till Lenins bok ”Radikalismen” –
kommunismens barnsjukdom som publicerades 1920. Den behandlar i stort
sett kommunisternas taktik och strategi
och i boken försöker Lenin dra lärdomar av bolsjevikernas kamp. Samtidigt
har han samlat på sig ett stort material
över kommunisternas och kommunistpartiernas utveckling i Europa, varför
boken använder många exempel från
Storbritannien, Tyskland och Nederländerna. Han gör upp med olika vantolkningar av kommunismen, med en
blind kompromisslöshet som skadar
partiarbetet, en oförmåga att uppskatta
klassernas förhållande till varandra och
att utnyttja motsättningarna mellan
dessa. Åtgärden är i stora drag en konkretisering av Lenins verk och försöker
visa hur boken kan ta sig uttryck i verkligheten.
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Bertolt Brecht
När de fem kommunisterna först
kommer till Kina, så gör de det i smyg,
på uppdrag av det sovjetiska kommunistpartiet. Målet är som sagt att organisera arbetarna och förbereda revolutionen. Detta arbete utför de i största
hemlighet eftersom kommunistpartiet
är utsatt för förföljelser, vilket i sin tur
innebär att en korrekt strategi och taktik är skillnaden mellan liv och död.
De fem kommunisterna börjar med
att skicka ut den unga kamraten för att
försöka organisera risbärare. Dessa sliter och släpar för att förse den viktiga
industristaden Mukden med ris men
själva äger de knappt ens några skor.
Bredvid dem går förmannen och piskar
dem. Ställd inför den här situationen

lät den unge kamraten sina känslor ta
överhanden. Han börjar agitera bland
dem, men gör det på ett sådant sätt att
han inte bygger upp ett förtroende hos
risbärarna. Istället för att arbeta systematiskt och bygga upp förtroenden går
den unge kamraten på sina känslor och
hans krav finner ingen resonans hos arbetarna. Det slutar med att det politiska arbetet som de fem kommunisterna
genomfört raseras och de måste börja
om. Efter att de fyra kommunisterna
spelat upp scenen återvänder åskådaren till förhöret, där kontrollkören
ställer en viktig fråga:
Men är det inte rätt att hjälpa de
svaga
Att hjälpa de förtryckta och utsugna

Kultur
I deras dagliga lidande
Var de än befinner sig?
Kontrollkören sätter fingret på ett
viktigt problem: vad händer när de
långsiktiga målen (alltså revolutionen)
hamnar i motsättning till de mänskliga känslor som uppstår när vi ser
förtryck, lidande och utsugning? Det
enkla svaret är att vi underkastar känslorna det långsiktiga målet. Nås inte
målet kommer lidandet, förtrycket och
utsugningen att bestå. Låter vi känslorna ta överhanden kan vi inte göra en
nykter och konkret analys av situationen. Handlar vi bara efter våra känslor
slutar det upp med att vi springer runt
i cirklar och eventuellt botar det ena
symptomet efter det andra, men sjukdomen själv kommer vi aldrig åt.
Kompromisser

I en annan episod skickas den unge
kamraten att äta middag och övertyga
en affärsman om att bistå med vapen i
kampen mot utsugningen av det kinesiska folket. Under samtalets gång blir
den unge kamraten allt otåligare och
det slutar med att han vägrar äta middag med affärsmannen, vilket också
innebär att affärsmannen inte beväpnar arbetarna. I diskussionen som följer ställer kontrollkören ytterligare en
fråga:
Men är det inte rätt att värdera ära
högre än allt annat?
Det enkla svaret är nej, det är det
inte. Visst ska kommunister alltid föregå med gott exempel och sträva efter
att vara hederliga, ärliga och starka,
men samtidigt måste den personliga
hedern underordnas det politiska arbetet, eftersom det inte finns något annat
sätt att föra kampen framåt. I det här
fallet omintetgjordes arbetarnas beväpning på grund av den unge kamratens
heder, vilket kort och gott ledde till att
arbetarna inte kunde göra upp med utsugningen. Hade den unge kamraten
svalt sin heder hade arbetarna kunnat
beväpna sig: målet helgar i det här fallet medlen.
Här är det också viktigt att minnas
vad Engels en gång skrev: marxismen
är ingen dogm, utan en vägledning
till handling. För det kommunistiska
partiet är det viktigt att kunna navigera mellan de olika klassintressen som
kommer till uttryck i den nationella
och internationella politiken och det är
viktigt att veta att politiken och klassintressena ständigt förändras – därför
måste alltså partiet bevara sin politiska
självständighet och inte alliera sig med
fienden. Att tillfälligt stödja en grupp
hos fienden (exempelvis affärsmannen
i Åtgärden), för att utnyttja motsätt-

ningar är något annat. I Radikalismen
skriver Lenin följande:
Att föra krig för att störta den internationella bourgeoisin, ett krig som är
hundrafalt svårare, långvarigare och
mera komplicerat än det mest hårdnackade vanliga krig mellan stater, och
härvid på förhand avstå från att manövrera och utnyttja intressemotsättningar (låt vara tillfälliga) mellan fienderna, att avstå från överenskommelser
och kompromisser med eventuella (låt
vara tillfälliga, osäkra, vacklande, villkorliga) bundsförvanter, är det inte ett
gränslöst löjligt beteende? Är det inte
ungefär som om vi vid det svåra bestigandet av ett ännu outforskat, hittills
otillgängligt berg på förhand avstod
från att ibland gå i sicksack och ibland
gå tillbaka eller från att välja en annan
riktning än den en gång fastställda och
pröva olika riktningar?
Detta innebär alltså att en kompromiss vid en bestämd tidpunkt, vid en
konkret kraftmätning kan vara korrekt, men att det vid ett annat tillfälle
kan vara felaktigt. Vi måste inte alltid
kompromissa, utan det som är vägledande är helt enkelt hur kampen och
organiseringen av arbetarklassen går
vidare och förstärks. Vi måste vara
flexibla och kunna göra konkreta och
nyktra analyser vid varje vägskäl.
Bolsjevikernas egen historia var full
av dessa svängar och kompromisser,
och i kritiken av de tyska radikalerna
skriver Lenin att
[d]en tyska vänstern kan inte undgå
att veta att hela bolsjevismens historia,
både före och efter Oktoberrevolutionen, är full av manövrer, överenskommelser och kompromisser med andra
partier, även borgerliga!
Det finns inga patentlösningar på
hur kampen organiseras, utan måste
föras bäst utifrån de förutsättningar
som finns. De politiska beslut som en
dag fattas kan nästa vara falska. När
Lenin tittar på bolsjevikernas historia,
så gör han det självkritiskt. I fråga om
exempelvis deltagandet i valen till de
borgerliga parlamenten finns det inga
absoluta lösningar på huruvida det
kommunistiska partiet ska delta eller
inte:
Den bolsjevikiska bojkotten av ”parlamentet” år 1905 berikade det revolutionära proletariatet med en ytterst
värdefull politisk erfarenhet. Den visade nämligen att när både legala och
illegala, parlamentariska och utomparlamentariska kampformer förekommer, så är det ibland nyttigt och rent
av absolut nödvändigt att avstå från
de parlamentariska formerna. Men ett
blint, efterhärmande, okritiskt över-

förande av denna erfarenhet på andra
förhållanden och i en annan situation
är det största fel.
Det som fungerade år 1905 fungerade inte 1906 eftersom världen ständigt förändras; klassmotsättningarna
blir skarpare och mildare och det gäller
för kommunisterna att följa med. Att
mekaniskt föra över en lösning från en
situation leder till att politiken inte är
anpassad för de konkreta förhållandena.
Disciplinen och partiet

Vi återvänder till de fem kommunisterna i Mukden, där situationen tillslut
blivit så tillspetsad att ett uppror hotar.
Den unge kamraten har hjälpt till att
organisera de arbetslösa och de hotar
nu med ett uppror. Den unge kamraten
återvänder därför till sina kamrater och
följande dialog utspelar sig:
DEN UNGE KAMRATEN: Deras
[de arbetslösas] lidande växer och det
är upplopp i staden.
DE TRE AGITATORERNA: De
omedvetna börjar inse sin situation.
DEN UNGE KAMRATEN: De arbetslösa har accepterat våra instruktioner.
DE TRE AGITATORERNA: De förtryckta blir klassmedvetna.
DEN UNGE KAMRATEN: De är på
gatan och hotar att förstöra spinnerierna.
DE TRE AGITATORERNA: De har
inte haft någon erfarenhet i att göra
revolution. Vårt eget ansvar är därför
desto större.
DEN UNGE KAMRATEN: De arbetslösa kan inte vänta längre, inte jag
heller. Det är för mycket lidande.
DE TRE AGITATORERNA: Men vi
har fortfarande inte tillräckligt många
kämpar.
DEN UNGE KAMRATEN: Deras lidande är olidligt.
DE TRE AGITATORERNA: Lidande är inte nog.
DEN UNGE KAMRATEN: De arbetslösa har skickat oss sju män. Det
finns ytterligare sjutusen som står bakom dem. Och de vet: att olycka inte
växer på bröstet som spetälska; att fattigdom inte ramlar som plattorna från
taket; att olycka och fattigdom är människans skapelse. Längtan lagas i deras
kastruller, på deras spisar och misär är
deras enda mat. De vet allt de behöver
veta.
DE TRE AGITATORERNA: Vet de
hur många regementen regeringen har?
DEN UNGE KAMRATEN: Nej.
DE TRE AGITATORERNA: Då
finns det något de inte vet. Var är era
vapen?
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DEN UNGE KAMRATEN (visar
sina händer): Vi slåss med våra bara
händer.
Även om situationen är annorlunda,
känner vi igen det hela. Känslor räcker
inte för en revolution. Det krävs organisering, struktur och en glasklar analys, annars kommer det visa sig att det
finns saker man helt enkelt missat. Lenin skrev själv följande i Radikalismen:
Och seger över bourgeoisin är omöjlig utan ett långt, ihärdigt, förtvivlat
krig på liv och död – ett krig, som kräver uthållighet, disciplin, fasthet, oböjlighet och enhetlig vilja.
Lenin fortsätter med att utveckla
sina tankar kring disciplinen:
Och då uppstår framför allt frågan:
hur upprätthålls disciplinen inom proletariatets revolutionära parti, hur prövas den och hur stärks den? För det
första genom det proletära avantgardets klassmedvetenhet och hängivenhet för revolutionen, dess uthållighet,
självuppoffring och hjältemod. För det
andra genom dess förmåga att förbinda
sig med, närma sig till, om ni så vill, till
en viss grad smälta samman med de arbetandes breda massa, i främsta rummet den proletära men även den icke
proletära arbetande massan. För det
tredje genom riktigheten i detta avantgardes politiska ledning, riktigheten i
dess politiska strategi och taktik, under
förutsättning att de allra bredaste massorna genom egen erfarenhet förvissat
sig om denna riktighet.
Hos den unge kamraten saknas
verkligen inte hjältemod – han är ju
beredd att slåss med sina bara händer mot förtryckarna. Det som dock
saknas honom är uthålligheten, han
klarar inte av att se det eviga lidandet
och förtrycket, vilket leder honom till
att fatta det felaktiga beslutet att inleda
upproret på egen hand. Han har även
misslyckats med att förena sig medhela
arbetarklassen; han har bara sett de arbetslösas lidande, inte de arbetandes;
han har bara sett stadens lidande, inte
landsbygdens. Därför kritiseras han
av de övriga kommunisterna, som försöker lägga band på honom. De säger
honom att det är viktigt att se till hela
bilden, så att inte skogen försvinner
bakom alla träden. Genom att agera
förhastat och känslomässigt skiljde
han partiet från massan. Sist, men inte
minst, förkastade han partiets politiska
ledning:
DEN UNGE KAMRATEN: Då frågar jag er [de fyra kommunisterna]:
tillåter våra klassiker [Marx, Engels,
Lenin osv.] lidande att vänta?
DE TRE AGITATORERNA: Deras
metoder omfattar lidandets totalitet.
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DEN UNGE KAMRATEN: Är då
våra klassiker mot den omedelbara
hjälpen till de lidande före allt annat?
DE TRE AGITATORERNA: Ja.
DEN UNGE KAMRATEN: Då är
våra klassiker inget värda och jag river
sönder dem! Människan, en levande
varelse, skriker ut mitt i sitt lidande
och förstör alla instruktionens hinder.
Det är därför vi måste agera omedelbart. Därför ropar jag ut, för att förstöra alla hinder som instruktionerna
utgör.
Klassikerna är skrivna av män och
kvinnor med erfarenheter från ett flertal revolutioner, alltifrån Pariskommunen och den ryska revolutionen till den
kinesiska revolutionen och avkoloniseringen. De är skrivna med erfarenheter
från både legalt och illegalt arbete; de
är resultatet av både framgångar och
bakslag. Allt detta förkastar den unge
kamraten till förmån för det känslomässiga och kampen för den totala
befrielsen på en gång. Partiet behövs
därför att det samlat erfarenheter från
folkens olika kamper; det har en historia och en framtid som omfattar många
fler än en individ. Därför sjunger kontrollkören Partiets lov:
Individen har bara två ögon
Partiet har tusentals ögon
Partiet kan se sju länder
Individen bara en enda stad
Individen har endast sin timme
Partiet har många timmar
Individen kan förgöras
Men partiet kan inte förgöras
Eftersom det är massornas förtrupp
Och det planerar dess slag
I enlighet med klassikernas metod,
som är hämtad
Från
Erkännandet av verkligheten.
Det viktigaste är verkligheten, såsom den faktiskt ser ut. Utgår man
från sina känslor eller sin uppfattning
om hur man skulle vilja att världen ser
ut hamnar man fel. Analysen av vår
värld måste göras nyktert, tålmodigt
och med hjälp av klassikerna – de bygger på en erfarenhet och erbjuder en
kunskap som vi aldrig lyckas samla på
egen hand. Betyder det då att känslorna och den personliga erfarenheten inte

har någon plats i den politiska kampen? På detta svarar Brecht, genom
kontrollkören:
Er rapport visar vad som
Behövs för att förändra världen:
Ilska och seghet, kunskap och vrede
Snabbt handlande, fullkomlig målmedvetenhet
Kall uthållighet, outsinlig ihärdighet
Förståelse för individen och förståelse för
Helheten:
Bara upplärd av verkligheten kan
Verkligheten förändras.
Upprördheten och ilskan måste finnas och måste driva till handling. Samtidigt får den inte ta överhanden och
skymma den konkreta analysen. Man
måste se till delarna, men inte bara
endel, utan varje del, eftersom delarna
tillsammans utgör helheten.
Avslutning

Åtgärden, såväl som ’Radikalismen’ –
kommunismens barnsjukdom, utgör
viktiga bidrag till kommunisternas
taktik och strategi och de är båda uppgörelser med den naiva och mekaniska
syn som präglade delar av vänstern för
hundra år sedan och som fortfarande
präglar delar av vänstern idag.
Därför är det viktigt att inte bara
studera ”klassikerna” utan att även
applicera dem idag. Den vänster som
fanns för hundra år sedan finns inte
idag och de radikalistiska tendenserna
tar sig andra uttryck, men de finns likväl där. Vissa vägrar fortfarande att av
princip inte delta i borgerliga parlament utan att analysera varken för- eller nackdelar. De upphöjer sin vägran
till princip och avsäger sig därför möjligheten att vara flexibla inför en föränderlig verklighet. Andra organisationer och partier använder sig av samma
metoder de använt i decennier, utan att
förändra dessa, trots att världen ständigt förändras.
Applicerade på idag ger oss klassikerna vägledning, baserade på enorma mängder erfarenhet och kunskap.
Dessa måste vi använda för att orientera oss idag och för att inte hamna i
samma återvändsgränd som många
andra partier och organisationer, som
genom sin oförmåga att
analysera och vara självkritiska gör sig irrelevanta för arbetarklassen.

Se sidan 16

debatt

Facket och
borgerligheten
Till vad behöver kapitalet och dess klassystem borgerliga politiker när de s.k.
arbetarpartiernas, fackförbundens och LO:s ledning företräder kapitalismen
och den privata egendomsrätten allt vad de orkar, och det på ett bättre sätt än
vad borgarna någonsin skulle klara. Men nämnda opportunister är inte arbetarklassens representanter bara för att de synbarligen befinner sig i det lägret.
I SKP har vi sedan länge uppfattat att det inte finns någon större ideologisk distans mellan borgerligheten och opportunismen inom S och flera av
LO- förbunden. Samarbetet med kapitalet är alltför intimt att det inte är
förvånande när ledarna i de reformistiska organisationerna helt öppet värnar om kapitalets vinster, konkurrenskraft och inflationsmål istället för att
företräda och trygga arbetarklassens ekonomiska intressen.
Nu har ju även Kommunals ordförande Tobias Baudin tydligt visat sin
hemvist när han gått ut och godkänt vinster i vården. För att göra detta må
han ju ha någon bakom ryggen, måhända Svenskt Näringsliv, för inte är det
Kommunals medlemmar.
För sitt argument anför han att sjukvården är så hårt reglerad att det inte
föreligger någon fara för dess personal att förlora sina arbeten och att de
följaktligen inte pressas lika hårt av privatiseringar som inom andra sektorer.
Men för det första: är det fackets roll att försvara stora enskilda vinster
inom sjukvården? Borde det inte vara viktigare att pengarna går till högre
löner för de arbetande och till själva verksamheten för att utveckla denna
och åter få en vård med både kompetens, kvalitet och mänskliga värden,
något som allteftersom har berövats till förmån för skatteparadis och privata fickor.
För det andra: i den privatägda vård där ”vinsterna” ska uppstå måste
verksamheten ”slimmas” och effektiviseras. Det är ett av kapitalets mest
beprövade och arbetarfientliga verktyg, och har använts flitigt sedan 90-talet, också inom hela den samhällsfinansierade sektorn. Därvid minimeras
arbetsstyrkan och arbetsmiljön försämras.
Vi frågar oss naturligtvis sedan när och var det blev fackföreningens uppgift att gå i bräschen för detta (läs kapitalet).
Baudin säger sig inte kunna förstå varför Kommunal för två år sedan
köpte 42 000 Attendo-aktier, för att nu gå emot Kommunals och LO:s tidigare ställningstagande, för vinster i välfärden men vilja exkludera sjukvården?
Vi frågar oss vilka de var som 2015 godkände Kommunals aktieköp och
bakband hela arbetarklassen och i synnerhet de inom den berörda sektorn?
Jo, föregående korrupta ledning i intimt samarbete med herrarna i rovkapitalistbranschen.
Kommunals medlemmar är starkt upprörda och känner sig inte hemma
genom det representantskap som alltmer vrider sig åt höger och som maskar i spiralform. Med sådana vänner behövs inga fiender.
För att råda bot måste medlemmarna omedelbart kunna befria sig från
dylika personers missbruk av sina förtroendeposter och fackföreningsrörelsen måste utvecklas till en genomlyst organisation där besluten fattas underifrån och bli en kamporganisation i arbetarklassens tjänst, fri från borgare.
Vi upprepar SKP:s ståndpunkt från valet 2014: Privatisering är stöld!

Kampfonden

Stöd till Riktpunkt

Summa: 5 050
Tidigare insamlat:
Totalt: 5 050
Vi riktar ett stort tack till alla
som bidrar till Kampfonden
SKP
Observera:
Det är viktigt att ange avsändare om du
använder partiets egna inbetalningsblanketter.

Fackligt aktiva kommunister inom Kommunal
Stockholm den 16 januari 2017

Har du något att berätta?
Mejla: riktpunkt@skp.se
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