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En stridbar hamnarbetare

Den tidigare förbundsordföranden för
Svenska Hamnarbetarförbundet, Gunnar
Norberg, var även med och återupprätta det
kommunistiska partiet i Sverige, APK, 1977.
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Sociala behov före profit
Efter sitt toppmöte i Warszawa den 9 juli 2016
har NATO ökat sin aktivitet i Medelhavet där
de har sin sjätte flotta stationerad på Sicilien.
Marktrupper från USA, Storbritannien, Frankrike och Italien finns i stor omfattning i Libyen
som till och från utsätts för USA-alliansens
bombanfall.
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Det är vår plikt att återupprätta det kommunistiska partiet i Sverige ...»
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Kuba visar vägen
Den 26 juli 1953 påbörjades den
kubanska revolutionen. Folket reste
sig mot den korrupta och fascistiska Batista-regimen, några år senare
störtades Batista och Kuba kunde
nu slå sig fritt från kapitalismens
förtryck. Med Fidel Castro i spetsen påbörjades ett nytt samhällsbygge, ett socialistisk samhälle som
byggdes av och för folket. Castro
startade genast uppbyggnaden av
Kuba och stärkte kraftigt de sociala skyddsnäten. Barnadödligheten minskade dramatiskt och Kuba
utbildade tusentals läkare som genom sitt engagemang bidrog till en
bättre situation för fattiga och förtryckta främst i Latinamerika och
Afrika. Den internationella solidariteten har alltid varit en ledstjärna
i Kuba trots USA:s handelsembargo
som än idag 54 år senare existerar.
Hård kritik har kommit från det internationella samfundet. Kuba har
inte avikt från sin revolutionära
bana. Kubas sjukvård håller en hög
kvalitet trots embargon och blockader.
Under en lång tid så har Kubas forskare
forskat mycket om lungcancer och efter
flera års kliniska studier så har Kuba utvecklat ett vaccin mot lång framskriden
lungcancer som heter Cimavax. Vaccinet kommer att prövas i USA och en
amerikansk forskare har kallat vaccinet
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för en ”revolutionerande upptäckt”.
Trots ekonomiska sanktioner har
Kuba lyckats utveckla ett första klassens vaccin som varken EU eller USA
har utvecklat - det är fascinerande.
Fidel Castro fortsätter att inspirera
människor runt om i vår värld. Kuba
visade vägen för ett socialistisk Latinamerika, vi ska förvalta och förverkli-

ga hans tankar och idéer. Revolutionen
är fortgående och progressiv, tillsammans för det klasslösa samhället.
Andersson

Ledare

Det är vår plikt att återupprätta
det kommunistiska partiet i Sverige
För 40 år sedan var det dåvarande kommunistiska partiet VPK i djupt förfall,
men beslutsamma kamrater insåg nödvändigheten av att återupprätta partiet
på marxist-leninistisk grundval för att
kunna fortsätta vår nu hundraåriga historia. Här återger vi delar av den deklaration som antogs i Göteborgs och Mälardalens kommunistiska partidistrikt
den 28 februari 1977, en deklaration
som sedan fick understöd av distrikt
och grundorganisationer från Skåne till
Norrbotten.
Det är med sorg och bitterhet vi konstaterar att majoriteten av den nuvarande
ledningen för Vänsterpartiet kommunisterna delar partiet i två delar, en klassmedveten arbetardel (som givetvis också
omfattar många tjänstemän, lantbrukare, studerande och andra intellektuella)
och en frasradikal småborgerlig del, och
nu använder alla medel för att likvidera
den förra som representerar kontinuiteten, det historiska arvet från Marx och
Lenin, de rika och ärofulla traditionerna
i den kommunistiska rörelsen i vårt land.
Det är vår plikt att återupprätta det.
I flagrant strid mot partistadgar, program och hävdvunna organisationsprinciper har majoriteten av den nya
partiledningen använt de två åren efter
partikongressen 1975 till att slå sönder
partiet inifrån istället för att genomföra
de uppdrag den fick av kongressen, nämligen att med kraft verka för att lösa den
svenska arbetarklassens alltmer alarmerande problem och utveckla kampen
för freden och det internationella samarbetet. I en situation där det kapitalistiska systemets förvärrade allmänna kris
drabbar det arbetande folket allt hårdare
även i Sverige med tilltagande öppen och
dold arbetslöshet, outnyttjad produktionskapacitet, inflation, övervältring av
krisens bördor på arbetarna och tjänstemannen och en tilltagande oro för framtiden bland ungdomen, kvinnorna, de
äldre i industriproduktionen och i tjänstemanna- och serviceyrkena och hela
städer och län, som är beroende av en
ensam eller ett fåtal stora industrier, ser
VPK:s partilednings majoritet sina politiska huvudfiender i det egna partiet och
just i dem som vill använda all sin kraft
för det dagliga arbetet i den svenska arbetarklassens tjänst.
VPK:s partiledning har gjort en minoritet i Västernorrland till majoritet och
ställt 300 medlemmar av detta legenda-

riska arbetardistrikt utanför partiet. Den
har misslyckats med att erövra majoriteten i partiets starkaste distrikt, Norrbotten, men då upprättat en parallell,
centralstyrd ”distriktsledning” och brutit förbindelserna med den stadgeenligt
valda distriktsledningen där. Systemet
med parallella centralstyrda fraktionsledningar är nu också genomfört i andra
distrikt och många av de lokala partiorganisationerna där frasradikalerna inte
kunnat erövra majoriteten. Sveriges enda
och samtidigt världens äldsta dagliga
kommunistiska tidning, Norrskensflamman, har förklarats inte representera
Vänsterpartiet kommunisterna.
Vi har - liksom ansvarsmedvetna kamrater i hela landet – arbetat med yttersta
tålamod för enighet i partiet, för att förebygga och förhindra denna partisprängning, som är en av de största tragedierna
i den svenska arbetarrörelsens historia.
Vi har i dessa strävanden säkerligen haft
majoriteten av partiets medlemmar på
vår sida. Men allteftersom det öppna
motståndet mot ledningens stadgebrott
och åsidosättande av partidemokratin
växt i alla distrikt och de flesta lokala
partiorganisationer, har också desperationen inom partistyrelsens majoritet
ökat. Den har sedan kongressen 1975
visat att den inte skyr några medel för att
skrämma oppositionen till tystnad och
passivitet och ställa utanför partiet alla
de kamrater som känner ansvar inför
den svenska arbetarklassen.
Vi har aldrig velat och vill inte heller
nu söka motsättningar där inga sådana
funnits eller överdriva dem som finns.
På allt fler områden har dock motsättningarna sedan ett femtontal år blivit
större och ifråga efter fråga blivit svåra
eller omöjliga att brygga över. Vad som
under dessa år framför allt skapat en
ständig oro och stegrat missnöje eller
öppna konflikter i partileden har varit
tvära kastningar i den politiska linjen
och spontanistiska, inte sällan hysteriska
deklarationer utan föregående diskussion i partiet. De senaste åren har dessutom varje åtgärd och deklaration, hur
omarxistisk och nyckfull den än har varit, getts karaktären av helig dogm, en bit
av den ”partilinje”, som inte fått ifrågasättas ens i privata samtal partimedlemmarna emellan.
Så länge det kommunistiska partiet i
Sverige var ett parti, som till övervägan-

de delen bestod av kroppsarbetare, fanns
det en varm solidaritet mellan partimedlemmarna och ett grundmurat förtroende mellan medlemmarna och partistyrelsen. Det kommunistiska partiet i Sverige
hade ett betydande anseende inom den
svenska arbetarklassen och även bland
många av landets främsta intellektuella.
Det var känt som en organisation med
sin egen revolutionära klassposition och
ett parti som verkade för den grundläggande marxistiska principen att skapa
enhet inom arbetarklassen och med dess
allierade. Även om många fel gjordes,
särskilt kanske under de tider då partiet var föremål för våldsamma fientliga
kampanjer, företrädde partiet och dess
medlemmar alltid det arbetande folkets
dagliga intressen i fackföreningarna, i
hyresgäströrelsen, i den kooperativa rörelsen, i de parlamentariska församlingarna. Det var en organisation som hängivet verkade för freden och för solidaritet
med den kommunistiska världsrörelsen
och de länder där man erövrat den största av alla friheter, nämligen frihet från
utsugning.
Genom att det kommunistiska partiets
representanter fostrades att i sin dagliga
gärning lojalt följa principer och överenskommelser och alltid verka för en
lösning av arbetarklassens intressefrågor,
har det traditionellt inom den svenska
arbetarrörelsen varit möjligt att fackligt,
kommunalt, i hyresgäströrelsen, i fredsoch solidaritetsrörelsen och även i riksdagen samarbeta över partigränserna i
mängder av konkreta frågor.
I och med att VPK från 1960-talets
mitt började dra till sig medlemmar från
nyradikala mellanskikt utan att denna
rekrytering balanserades av en motsvarande tillströmning av medlemmar från
arbetarklassen, har partiets sociala sammansättning förändrats, de senaste åren
språngvis, utom i några av de klassiska
industriområdena. Många av dessa nya
medlemmar har utan tvivel drivits av en
uppriktig vilja att kämpa på likaberättigad bas tillsammans med medlemmarna
ur arbetarklassen. Andra har i de frasrevolutionära studentsekterna förvärvat
beteendemönster och politiska ambitioner som är främmande för arbetarrörelsen och destruktiva för varje organisation.
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Partistyrelsen för Arbetarpartiet Kommunisterna, av rikskonferensen interimistiskt vald intill 25:e partikongressen
i november 1977.

Det kommunistiska partiet
återupprättades 1977
Det har gått 40 år sedan det kommunistiska partiet återupprättades efter
år av politisk förflackning i VPK. Den
28 februari 1977 trädde ledande kommunister från hela Sverige fram med en
deklaration som bröt med det som Norrskenflammans chefredaktör Alf Lövenborg kallade ”den politiska pyttipannan
i VPK”.
De stridbara och principfasta kommunisterna konstaterade att ”Det är vår
plikt att återupprätta det kommunistiska partiet i Sverige”.
Bland dessa kommunister fanns nästan hela den fackliga kadern i VPK,
bland annat gruvarbetarledarna Ivar
Hermansson, Henry Lövgren och
Olle Hultin från den stora gruvstrejken i Norrbotten, Hamnarbetarför-

bundets ordförande Gunnar Norberg
från Lunde i Ådalen och flera andra
från varvsfacken inom Metall, Byggnadsarbetare- och Elektrikerförbundet. Här fanns också bland många,
många andra riksdagsledamöterna Alf
Lövenborg från Norrbotten och Rolf
Hagel från Göteborg. Många ledande
partiveteraner som Ingvar Lööv i Mälardalen och Erik Berg i Småland gick
över till det ny-gamla partiet. Liksom
läkaren, Marx-kännaren och -översättaren John Takman, personlig vän till
Ho Chi Minh, som spelade en stor roll
i återupprättandet av det kommunistiska partiet under namnet Arbetarpartiet
Kommunisterna. Till och med VPK:s
båda musikgrupper, Röda Kapellet i
Göteborg och Unga Gardet i Stockholm, anslöt sig till APK.
Liksom, mycket roligt för
det nya partiet, partiorganisationen i Fagersta som
röstmässigt var VPK:s
starkaste kommun.
Marxist-leninister
uteslöts

Runt 4 000 VPK:are valde
att gå över till APK.
Många medlemmar i
VPK och ungdomsförbundet KU hade uteslutits
under året före beslutet
att bilda APK. De fick nu
en ny plattform att arbeta
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från:
– Det var en väldigt omvälvande tid
i den kommunistiska rörelsen i Sverige,
minns Janne Bengtsson, en av de första
bland 20-talet ledande KU-medlemmar
som blev uteslutna.
– Ledningen i både VPK och KU
slängde ut alla som var för marxismenleninismen, för linjen att VPK måste
förbli ett proletärt parti och mot den
närmast hysteriska anti-sovjetism som
frodades i VPK under CH Hermansson och Lars Werner. Partiet fylldes på
med intellektuella med bara vaga uppfattningar om politik och ingen uppfattning alls om klasskampen, berättar
Janne Bengtsson.
Uteslutningarna började 1975 med
Hamnarbetarförbundets
ordförande
Gunnar Norberg och några ungkommunister i Stockholm och Västernorrland. Sedan slängdes ytterligare
KU-medlemmar i Tensta-Rinkeby och
Järfälla i Stockholm, Skåne och Västernorrland, ut ur partiet.
– Det var mer eller mindre förbjudet
att bedriva fredsarbete eftersom VPKledningen ansåg att fredsarbetet leddes
från Sovjet. Och studierna handlade
inte längre om marxism och leninism
utan om olika varianter av vänstersocialdemokrati om ens det.
”Stålhårda kommunister”

En intervju med Gunnar Norberg i
Dagens Nyheter i samband med parti-

INRIKES
splittringen konstaterade att Norberg
och de andra uteslutna alla var Flammanvänner och ”stålhårda kommunister”. De var också, med få undantag,
arbetare.
– Gunnar Norberg var en oerhört
bra människa. En principfast kommunist och stark facklig aktivist. När
Hamnarbetarförbundet bildades var
Gunnar en självklar ledare.
Gunnar berättade ofta om hur han
övergivit socialdemokratin för kommunisterna när han som barn såg de
skjutna i Ådalshändelserna i maj 1931
bäras bort i blodiga lakan.
VPK tog hjälp av polisen

Norrskensflamman spelade en stor roll
i partibygget. Det var ju Flamman som
publicerade APK-manifestet den 28 februari 1977, och Flamman gick också
i spetsen för den opposition i VPK som
ville slå vakt om en klassmässig politisk linje.
– Jag jobbade på Flamman då, trots
att VPK-ledningen krävde att jag skulle sparkas. Jag hade APK-manifestet i
min skrivbordslåda under ett par dagar innan det publicerades. Det var en
spännande tid. När beslutet om APK
kom drog VPK-ledarna i hela landet
igång en jättelik kampanj för att med
hjälp av polisen kräva tillbaka lokaler,
partikassor och fanor från de organisationer som valt att ansluta sig till det
nya partiet.
– Gunnar Norberg brukade alltid
säga att klasskampen får aldrig dö
därför att klasskillnaderna är lika stora idag som de var igår, berättar Janne
Bengtsson. Det är värt att ta med sig
in i framtiden, 40 år efter APK.
Fredrik Jönsson
Källa: Hagberg, Hilding. Socialismen
i tiden i tre band (1982-1986). Fram
förlag.

Gunnar Norberg.

En stridbar hamnarbetare
Den tidigare förbundsordföranden för
Svenska Hamnarbetarförbundet, Gunnar
Norberg, var även med och återupprätta
det kommunistiska partiet i Sverige APK
1977.
Han uppgav i en intervju med SVT 1989
att underlaget till hans uteslutning från
Svenska Transportarbetareförbundet
bland annat var att han slängde ut en
styrelseledamot ifrån Transports expedition, vilket berodde på att styrelseledamoten använde medlemmarnas
pengar för att resa och supa.
Transport var under den aktuella perioden ett förbund i fritt fall. Dåvarande förbundsordförande Hasse Ericsson
gick allmänt under benämningen Sveriges svar på den amerikanske Transportbossen Jimmy Hoffa.
Hasse Ericsson och dåvarande
Transports VU hade alltid sina möten
på en Finlandsbåt där de hade en stående svit samt riklig tillgång till vin,
kvinnor och sång. När Hasse Ericsson till sist blev tvingad att avgå skrev
han en bok ”Mitt liv med Transport”
där berättar han ganska utförligt om
Transports alla fyllefester. När han avgått som förbundsordförande i Transport blev han också utslängd från SAP
och bildade därefter ett nytt politiskt
parti tillsammans med en socialdemokratisk riksdagskvinna på högerkanten, ett parti som blev kortlivat.
Bilden på Hasse Ericsson där han sitter med bar överkropp och läppjar på
en grogg i Spanien under bojkott tiden
är klassisk, vidare var han då gäst på
arbetsköparnas semesterhem i Spanien.
Jag tror att det var den bilden som blev
spiken i kistan för Hasse Ericsson. Allt

detta hör ihop med Gunnar Norberg
och beslutet om att bilda Hamnarbetareförbundet.
Det sägs att Gunnar Norberg ska ha
haft ett synnerligen häftigt humör. Under VPK-konflikten när SKP ännu var
medlemmar i partiet lär han i en debatt med CH Hermansson uppmanat
honom att under ett års tid ställa sig i
ett stenbrott så han fick lära sig lite om
arbetarnas villkor. Senare kom han att
uteslutas ur VPK.
Hamnarbetarförbundet grundades
1972 för att Transport nonchalerade
hamnarbetarnas arbetsvillkor samt
omorganiseringar i facket som missgynnade de arbetande i hamnarna, menade fackförbundet.
Gunnar Norberg berättade i SVTintervjun väldigt engagerat om sitt politiska engagemang för socialismen och
kommunismen. Han sade att ”klasskampen den får aldrig dö därför att
klasskillnaderna är lika stora idag som
de var igår”.
Han menade också på att många
fackmedlemmar inte bryr sig. ”De står
hellre längs en travbana och väntar på
en vinst som aldrig kommer”. Hela
den gruppen skulle man nästan ha en
grävskopa och lyfta in i förbundet med
och försöka tala om vad en fackförening i verklighet ska vara till, sade han.
Han hade även ett stort internationellt engagemang och var engagerad
i den Fackliga världsfederationen där
Hamnarbetarförbundet då var medlem. Han var övertygad om att arbetarklassens framtid skulle bli ljus.
Gunnar Norberg föddes 1922 i Västernorrland och avled 19 juni 2002.
Riktpunkt nr 2 2017
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Kongressdebatt:

Varför ska vi ena vänstern?
Sveriges Kommunistiska Partis ordförande Victor Diaz de Filippi öppnade
kongressdebatten inför partiets 37e
kongress med en väldigt bra, öppen och
tydlig artikel. Artikeln betonade partiets ideologiska grund och gjorde klart
och tydligt på vilken sida partiet står
i kampen mellan klasserna. Jag skulle
vilja försöka att i samma anda föra ner
frågan på ett taktiskt och ett strategiskt
plan, för att på så sätt bidra till en diskussion om partiets framtida inriktning
och verksamhet.
I sin artikel skriver Victor helt korrekt
att det kommunistiska partiet just är en
förtrupp, vars uppgift består i att lyfta
massorna från en trade-unionistisk eller
ekonomistisk nivå till en revolutionär
nivå; partiets uppgift är att göra klassen klassmedveten. I detta arbete får
man aldrig glömma bort slutmålet eller
tumma på den ideologiska grunden –
den måste istället vara vägledande.
Alla våra beslut och verksamheter
måste utgöra steg på vägen mot socialismen och vi måste hela tiden
utvärdera vår verksamhet mot det
målet. Tappar vi bort oss i dagsfrågorna och glömmer bort det revolutionära har vi inte längre rätt att
kalla oss kommunister.
I det dagliga arbetet är vi dock
ett parti bland många olika vänsterpartier och –organisationer.
Därtill är vi även en av de mindre
organisationerna. Detta skapar
givetvis speciella förhållanden för
hur vi måste agera och verka. Det
finns ingen vits med att förneka
detta, utan för oss gäller det att
vara ärliga och öppna. Hur bör vi
då agera i denna miljö?
Med jämna mellanrum dyker
försök att ena vänstern upp, vilket
kan tyckas både logiskt och som en väg
framåt. Jag menar att det inte alls förhåller sig så. Först och främst måste vi
klargöra att vänsterns enhet är något
helt annat än arbetarklassens enhet.
Stora delar av den så kallade vänstern
har för länge sedan förlorat sin klassbas och andra delar av vänstern, som
visserligen kanske lockar till sig arbetare, överger successivt sin klasspolitik.
Varför enas med en vänster som för
länge sen gett upp sin revolutionära
potential? Min enkla åsikt är istället
att vi borde överge parollen om vänsterns enande och istället fokusera på
att bygga upp partiet.
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Det saknas konkreta, marxistiska
analyser av situationen i Sverige idag,
och det saknas en konkret klasspolitik.
Den politik som vänstern i allmänhet
bedriver är visserligen en klasspolitik, men den gynnar inte arbetarklassen. Ett av de tydligare exemplen står
Vänsterpartiet för. Man visade att man
utan större problem ställer upp på det
svenska finanskapitalets krigsäventyr i
och med bombningarna av Libyen och
man visade då att man är ett krigsparti. Vad mig anbelangar finns det i den
här situationen ingen grund för enande. Ett enande med ett krigsparti vore
katastrofalt för vår rörelse. Det finns
visserligen en uppsjö av andra organisationer, både marxist-leninistiska och
andra. I grund och botten är detta bra,
eftersom det tydligt visar upp vad vi
står för och vad de andra inte står för.
Det gör skillnaderna tydliga (åt båda

hållen) och det uppmuntrar till tydliga
ställningstaganden och diskussioner
(att detta inte alltid görs kamratligt är
en annan fråga). Vi är marxist-leninister, vi är varken trotskister, maoister
eller anarkister. Istället för att gå in i
en enad vänster så tror jag att vi måste
göra upp med hela vänster-begreppet.
Vi är varken 100% vänster eller ens
85% vänster. Vi är kommunister. Detta
måste vi försöka tydliggöra.
Som tidigare påpekats måste vi skilja
på vänsterns enande och arbetarklassens enande. Som kommunister kämpar vi alltid för att arbetarklassen ska

hållas enad och för att den ska fungera
som en näve, istället för flera mindre,
svagare fingrar. Något annat är inte
möjligt om vi föresätter oss att krossa
kapitalismen. Den fackliga splittringen
måste vi motverka och vi måste motverka motsättningarna mellan olika
grupper inom arbetarklassen. Erkände
vi inte dessa grundläggande sanningar
vore vi inte kommunister. Därför deltar vi som kommunister i fackföreningarna, vi deltar i folkets kamp, därhelst
den blossar upp och vilka former den
än må ta och vi försöker aktivt höja
medvetandet hos arbetarklassen; vi
försöker göra dess medvetande revolutionärt.Arbetarnas organisationer och
vänsterns organisationer är alltså två
olika saker och bör inte blandas ihop.
Att vara för arbetarnas enande är inte
detsamma som att vara för vänsterns
enande.
Sist, men inte minst, får vi inte förhålla oss sekteristiskt gentemot andra.
Vi måste vara öppna och tillmötesgående och vi måste delta i de kamper
där vi kan vara med. Vi måste delta i
samarbeten med vänster- och progressiva organisationer och vi måste inbjuda dem till samarbete. Vi måste samtidigt kritisera dem där vi anser att de
har fel och vi måste aktivt visa skillnaderna mellan oss och andra och vi måste kunna förklara varför vi är med i
Sveriges Kommunistiska Parti och inte
i en annan organisation. För att kunna
göra detta måste vi stå säkra i vår egen
ideologiska övertygelse.
En kommunist är aldrig fullärd, hur
mycket han eller hon än studerat och
lärt. Det finns alltid mer att lära och att
hämta. Därför måste vi också vara ödmjuka, inför oss själva och inför andra.
Även det kommunistiska partiet kan
göra felaktiga analyser. Därför är det
så otroligt viktigt för medlemmarna
att vara skolade och att vara kritiska.
Samtidigt är det viktigt att inte stänga
in sig i sina studier, dessa måste omsättas i praktiken och måste sen utvärderas. Självkritiken är ett fundament för
det kommunistiska partiet.
Om detta finns otroligt mycket mer
att säga, men det låter sig inte alltid sägas så kortfattat. Därför väljer jag att
inte skriva mer just nu. Min förhoppning är som sagt att kunna bidra till
kongressdebatten och därmed även debatten om partiets framtid!
A. Graverholt

Inrikes

Sociala behov före profit
Efter sitt toppmöte i Warszawa den 9 juli
2016 har NATO ökat sin aktivitet i Medelhavet där den har sin sjätte flotta stationerad på Sicilien. Marktrupper från
USA, Storbritannien, Frankrike och Italien finns i stor omfattning i Libyen som
till och från utsätts för USA-alliansens
bombanfall.
Tunisien med sitt geopolitiska läge,
granne till det oljerika Libyen, är också
en attraktiv måltavla för de imperialistiska intressena.
På valutamarknaden den senaste
månaden handelskriget rasat och efter
den tunisiska bankstrejken mot IMFbesluten den 18 januari 2017 blev mitt
konto på SE-banken spärrat och jag
har sedan dess inte kunnat få ut pensionen med annat än lån från släkt och
vänner.
Så kan kampen mot imperialismen
ta sig rent konkret och där fick jag för
att mitt land deltagit i attackerna mot
bl a Libyen.
Den 18 januari firades 65- årsdagen
av det tunisiska folkets uppror mot
fransmännen.
Tunisierna gav mig 17 dinarer för
100 svenska kronor år 2004, då jag för
första gången kom hit. Nu ska de ge
mig 26 dinarer för samma summa.
Med valutaspekulationen har så
kallade rentierstater som exempelvis
staten Israel kunnat skapa ockrarstater
vars bourgeoisie i allt högre grad lever
av kapitalexport.
Det är därför så viktigt att alla fredliga och demokratiska krafter kan enas
i sitt stöd till Palestina.
Också priset på varorna i arabvärlden, såsom bensin, sjunker för att inte
tala om arbetskraften där en dagslön
för en tunisisk arbetare är mindre än
en genomsnittlig, avtalsenlig timlön för
en svensk arbetare.
Monopolkapitalet gör sina extraprofiter på krig och förtryck av svagare
nationer och med imperialismen föds
opportunismen som i Sverige har en
lång tradition, djupt rotad i den socialdemokratiska folksjälen.
Det krävs således mycket av de personer som i denna kapitalisms aggressivt rasande tider vågar stå upp för en
bättre värld och är beredda att satsa en
del av sin tillvaro för ett mer långsiktigt mål av fred och solidaritet mellan
folken i Europa och den afrikanska
kontinenten samt Mellanöstern.
Piano, piano… Den som går långsamt fram, kommer gå långt, sägs det.
”De finns inga kvinnliga föredömen”

har det också påståtts. Den gången var
det ordföranden för en av de många
bokstavskombinationer som svensk sk
vänster varit organiserad i under det
gångna seklet.
Men helgen den 10-12 november
2016 blev SKP inbjuden av KKE, det
grekiska kommunistpartiet, att deltaga
i en internationell kvinnokonferens i
Athen där kvinnor på ledande positioner i tjugo kommunistpartier diskuterade arbetarkvinnans roll i kampen för
socialismen.
Kampen för socialismen är, som Lenin säger (Imperialismen som kapitalismens högsta stadium), förknippad med
kampen mot opportunismen och utan
kampen mot opportunismen, d v s de
som antingen vill göra karriär eller tjäna pengar på den revolutionära rörelsen, blir antiimperialismen inget annat
än ett tomt skal. Kampen mot opportunismen måste därför gå som en röd
tråd i vårt arbete. För i den massrörelse
emot det kapitalistiska systemet som vi
inom en snar framtid också ska få se i
Sverige kommer det an på oss kommunister att resa upprorets fana mot det
kapitalistiska systemet som sådant.
Efter den nationellt demokratiska revolutionen i Tunisien 2011 har jag sett
hur folkets och arbetarklassens kamp
nu syftar till att ”störta bourgoisin”
vilket jag från mitt perspektiv försökt
beskriva i bland annat i boken ”Upproret i Tunisien med Jenny Bond direkt”.
En massrörelse utan like av strejker
och ockupationer möter idag kapitalets offensiv i Tunisien. Studenter, lä-

rare, jurister och läkare, alla har sedan
revolutionen 2011 varit på fötterna.
Landsbygdens befolkning är organiserad i kampanjer för jorden åt den som
brukar den.
Varje dag kämpas det; i den omedelbara striden mot anhängare till IS/
Daech men också i det långsiktiga syftet - ett bättre Tunisien där sociala behov går före profit.
För kan vi inte göra upp med de
skikt av arbetare ”som korrumperats
och dragits över på bourgeoisiens sida
inom ifrågagavarande industrigren eller ifrågavarande nation gentemot de
övriga ” (Lenin: Imperialismen som
kapitalismens högsta stadium) kommer
vi inte kunna se skymten av en bättre
värld d v s socialismen.
Arbetare i alla länder måste förena
sig, helt oavsett på vilken sida av EU:s
gränser de råkar befinna sig.
Kommunisterna måste bättre tydliggöra det faktum att det existerar ett
sammanhang mellan imperialismen
och opportunismen inom arbetaklassen.
Baselmanifestet 1912! Hur skall
detta tillämpas i Sverige år 2017 exempelvis!? Den frågan måste vi ställa oss
inför firandet av hundraårsminnet av
kampen för arbete fred och socialism.
Ingen klasskamp utan kvinnokamp –
ingen kvinnokamp utan klasskamp.
Arbetare i alla länder förena er.
Charlotte Svärdström
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Kvinnornas ojämställdhet i EU och i resten av den kapitalistiska världen
Mellan den 10 och 11 november 2016
hölls ett seminarium i Aten på temat
”Kvinnors ojämställdhet i EU och i resten av den kapitalistiska världen. Kommunisternas kamp.” KKE:s delegation
till Europaparlamentet stod som arrangörer. Seminariets målsättning var
att öppna en diskussion bland kommunistpartierna om nödvändigheten
av politiskt arbete hos kvinnorna. Trots
att en betydande andel av kvinnorna
idag lönearbetar, återfinns inte samma
proportioner i arbetar- och fackföreningsrörelsen, än mindre i den kommunistiska rörelsen. Diskussionen inleddes
med ideologiska och politiska bidrag
från de deltagande kommunistiska partierna rörande kvinnofrågan mot bakgrund av de rådande förhållandena och
mot bakgrund av de borgerliga regeringarnas, de borgerliga klasserna i varje
lands, EU:s och andra imperialistiska
och mellanstatliga unioners skärpta
offensiv. Därtill kommer det specialiserade, politiska arbetet bland kvinnor.
Detta bidrar till att bygga det kommunistiska partiet inom arbetarklassen,
att stärka de militanta banden till arbetarklassen, de folkliga skikten och med
ungdomen. Ett utbyte av åsikter ägde
rum angående kommunisternas roll i
den radikala kvinnorörelsen, alltså den
del av kvinnorörelsen som har en antimonopolistisk och anti-kapitalistisk
orientering, samt kvinnornas roll i arbetar- och fackföreningsrörelsen.
Seminariet öppnades av KKE:s representant i Europaparlamentet, Sotiris
Zarianopoulos.
Eleni Mpellou, medlem av Politbyrån i Greklands Kommunistiska Partis
(KKE) Centralkommitté, höll öppningsanförandet.
20 kommunist- och arbetarpartier
deltog i seminariet
Nedan följer KKE:s synpunkter om:
KKE:s roll i kampen för kvinnors
jämställdhet och tillgodoseendet av deras samtida behov

I kampen för kvinnornas självständighet och kvinnornas samtida behov, i
den hårda klasskampen, framträdde
handlingskraftiga kvinnliga kommunister som den globala, revolutionära
arbetarrörelsens kader. De sporrades av
sin förståelse och djupa övertygelse för
kampens mål: att avskaffa människans
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exploatering av människan.
Deras exempel tydliggör behovet av
att förbereda en förtrupp bestående
av kommunistiska kvinnor genom att
använda praktiska exempel på kommunistiska kvinnors involvering i samhälleliga och politiska aktiviteter, på
arbetsplatserna, på universiteten och
inom familjen. Det reflekterar och återspeglar nödvändigheten av att kommunistpartiet och den kommunistiska
ungdomsorganisationen hela tiden
agerar förtrupp och leder kampen för
kvinnornas samtida behov, från unga
flickor till äldre kvinnor, för jämlikhet
och social frigörelse, för stärkandet av
kvinnornas deltagande i klasskampen
och deras deltagande i arbetarnas och
folkets rörelse, i massorganisationerna.
Detta betyder att det åligger alla kommunistiska partier att integrera kvinnofrågan i partiets ideologiska, politiska
och organisatoriska massaktiviteter
på ett konsekvent sätt. Denna partiets
ideologiska och politiska intervention
bland arbetarkvinnorna måste vara
baserad på arbete inom kommunistpartiets och ungdomsförbundets organ,
samt i partiets organisationer så att
partiets politiska positioner kan förstås
i kombination med dess hållning i kvinnofrågan. Mer specifikt måste partiet
engagera sig i arbetet att skapa kvinnliga kadrer med bas i arbetarklassen
och partiet måste bereda unga kvinnor
plats inom partiet. På detta sätt är dessa
kvinnor även bättre rustade för de nya
problem som uppstår när man bildar
familj och kan hantera även dessa problem från en klasståndpunkt.
För att vårt partiarbete ska få tydligare
resultat krävs det att partiets organ är
kollektivt ansvariga och att en långsiktig plan utarbetas. Denna plan måste
utsättas för kreativ och ihärdig kontroll
och samtidigt måste arbetet läggas ut
på lämpliga kamrater som entusiastiskt
tar sig an arbetet.
En viktig aspekt av den ideologiska
och politiska förstärkningen av medlemmar i partiet och i KNE [KKE:s
ungdomsförbund] är publiceringen av
artiklar i Kommounistiki Epitheorisis
[KKE:s teoretiska organ], Rizospastis [KKE:s dagstidning] och i Odigitis
[KNE:s månatliga tidning], såväl som
publiceringen av böcker och annat
tryckt material. Detta inkluderar teoretiska verk, såsom Familjens, privat-

egendomens och statens ursprung av
Friedrich Engels, antologier skrivna
av Marx, Engels och Lenin, men även
Aleksandra Kollontajs böcker om kvinnofrågan. Tidslösheten hos dessa teoretiska verk och deras användbarhet ligger i att de tydligt visar klassgrunden
och den historiska basen för kvinnans
samhälleliga position. I grund och botten hänger deras samhälleliga position
ihop med deras sociala position, deras
position inom familjen – denna baseras på de speciella behov som uppstår
i och med deras roll i den reproduktiva
processen – samt relationen mellan de
två könen.
De teoretiska verken behåller även
sin betydelse för kvinnor av arbetarklass- eller folkligt ursprung och för
kvinnor som är mindre informerade
kring dessa frågor. De är också viktiga
för de klassmedvetna och aktiva arbetarna och anställda i fackföreningarna,
studenterna, avlönade eller självanställda professionella och framför allt
för kadern och medlemmarna i KKE
och KNE.
Självfallet är det så att formen för
det dubbla förtryck kvinnor upplever,
baserat på klass och på kön, inte är
identiskt med det förtryck som kvinnorna upplevde för hundra år sedan,
då de teoretiska verken skrevs av representanter för den revolutionära
arbetarrörelsen. Skillnaden beror på
mer allmänna borgerliga rättigheter
(exempelvis rätten till utbildning) och
mer specifika rättigheter för kvinnorna
(exempelvis familjelag och utökandet
av den borgerliga rösträtten). När vi
läser specifika ställningstaganden eller
paroller som användes måste vi undersöka dem för att se om de kan tillämpas på de nuvarande förhållandena.
Som exempel kan vi ta rösträtten. Även
om kravet på rösträtt har blivit tillgodosett är rösträtten i stor utsträckning
enbart en formell rättighet, eller rättare
sagt en rättighet som ständigt utsätts
för kapitalisternas manipulationer, för
majoriteten av kvinnorna, alltså de
kvinnor som tillhör arbetarklassen och
folket. Med andra ord kan arbetarkvinnor, anställda, egenföretagare och
bönder använda sin rätt att ”ställa upp
för val” enbart under beskydd av borgerliga partier. Den enda platsen där de
kan verka för sin fulla sociala frigörelse
är den revolutionära arbetarrörelsen

inrikes
och det kommunistiska partiet.
Samma justering är nödvändig vad
gäller parollen om ”kvinnornas frigörelse från sina grytor och stekpannor”. På grund av produktivkrafternas
utveckling har ”det privata hushållets
slaveri” idag helt andra tekniska förutsättningar jämfört med för hundra
år sedan. I en stor del av världen tvättar kvinnorna inte kläder för hand i
ett kar eller lagar mat på en vedspis.
Givetvis existerar dessa förhållanden
fortfarande i den samtida kapitalistiska
världen, i synnerhet i stora områden i
Asien, Afrika och Latinamerika. Samtidigt är levnadsförhållandena för de
kvinnliga flyktingar och deras barn
ohyggliga även i europeiska länder, såsom Grekland. Det finns även ett stort
antal hemlösa kvinnor och män till
följd av arbetslöshet och nöd. Det som
dock är ett generellt fenomen i den kapitalistiska världen är osäkerheten för
den lönearbetande kvinnliga arbetaren
och för egenföretagarna – avsaknaden
av ett stabilt arbetsschema på dag- eller veckobasis, intensifieringen av kvinnornas arbete utan att de befrias från
omsorg och ansvar, inte enbart för att
reproducera sin egen styrka, utan även
för hennes barn och oftast också för
hennes arbetslösa man eller för hennes
föräldrars överlevnad, om de inte har
något socialförsäkringsskydd.
Det kan möjligtvis anses vara onödigt att under klasskampens nuvarande
villkor, till och med inom ramen för
den organiserade arbetarrörelsen, utföra ett riktat arbete mot arbetarkvinnor
för att de ska öka sitt deltagande i den
anti-kapitalistiska och anti-monopolistiska kampen. Det faktum att ett antal
formella och otidsenliga hinder (såsom
deras rätt till utbildning eller den förändrade familje- och arvsrätt) för kvinnorna har försvunnit och att kvinnor
i stor utsträckning börjat lönearbeta
motsäger dock inte deras ojämlika position inom det kapitalistiska samhället, något som uttrycks på nya sätt i
dagens samhälle.
Det som gav kvinnorna en relativ
ekonomisk frihet gentemot männen var
produktivkrafternas utveckling (enligt data från EU arbetar 63,5 procent
av alla arbetsföra kvinnor inom EU).
Denna självständighet kunde dock inte
övergå till en verklig ekonomisk och
social befrielse under de nuvarande
exploaterande sociala förhållandena.
Kapitalismen har ett intresse i att vidmakthålla ojämlikheten eftersom det är
en källa till ytterligare profiter, till ökad
utsugning och politisk manipulation.
Inom det exploaterande samhällets
ramverk används kvinnornas relation

till moderskapet på ett reaktionärt sätt.
Vården av barn, äldre, personer med
funktionsnedsättning och hemmet fortsätter att vara en privat familjeangelägenhet där arbetarkvinnorna får bära
en särskilt stor börda. Kvinnorna har
inte befriats från det ekonomiska och
sociala tvånget, ej heller männen. Om
en sådan frigörelse ska kunna förverkligas krävs det att proletariatets sociala
och politiska revolution etablerar en
revolutionär arbetarmakt och påbörjar
byggandet av socialismen.
Allt som tidigare sagts utgör den
terräng som objektivt sett hindrar och
fördröjer utvecklingen av kvinnornas
politiska och klassmedvetande, samt
deras stabila och organiserade deltagande i kampen. Den avgörande frågan
är att idag reducera kravens nivå, samt
klyftan mellan de reducerade kraven
och de ökade behoven. Reduceringen
av nivån på kraven hänger samman
med bristen på politisk erfarenhet,
bristen på organisation och manipulationen och skrämseln som riktas mot
kvinnor i synnerhet.
I och med förståelsen av dessa svårigheter uppstår behovet av en långsiktig plan för att bygga de kommunistiska partierna inom arbetarklassen och
rekryteringen av kvinnor med en arbetarbakgrund. De analyser som den sektion inom KKE:s centralkommitté som
arbetar med dessa frågor har gjort,
leder till utvecklade ställningstaganden för avlönade och egenföretagande
kvinnor, bönder och unga kvinnor.
Dessa analyser kan vara avgörande i
partiets ansträngningar att rekrytera
kvinnor, samt att utveckla band till arbetarklassen och folket. Vi måste också
tänka på vilken del av kvinnorna vi
riktar oss till, både vad gäller ålder och
sociala och klassposition.
För att ta ett exempel. Ett antal monopol i Grekland anställer personal
med tillfälliga eller deltidskontrakt.
Majoriteten av arbetarna med sådana
kontrakt är kvinnor. Riktningen i byggandet av partiet och fackföreningsrörelsens omgruppering inom specifika
sektorer (telefoncenter, restaurang, turism, mat- och dryckesindustrin, finanssektorn, privat vård osv.) och som
helhet beror i viss utsträckning på specialiseringen av vår politiska linje för
kvinnliga arbetare och anställda.
KKE:s kamp mot borgerliga och
småborgerliga teorier om kvinnofrågan
En aspekt av kommunistpartiernas
ideologisk-politiska bidrag är granskandet, studerandet och organiseringen av den ideologiska kampen
mot specialiseringen av den borgerliga
strategin riktad mot kvinnor, i enlighet

med EU:s, NATO:s, OECD:s, de borgerliga regeringarna och övriga instanser hos de borgerliga staterna (exempelvis lokalförvaltning, utbildning och
massmedia).
Detta arbete är idag mer krävande
än förut då det exploaterande systemet, genom de borgerliga moderniseringar som har genomförts vad gäller
kvinnors ställning, alltså lagstiftningen
som genomförts av politikerna och de
borgerliga regeringarna döljer de samtida problem som unga kvinnor och
majoriteten av arbetarkvinnorna ställs
inför.
Alla dessa borgerliga moderniseringar har lett till vissa förändringar för
kvinnliga arbetare, anställda och egenföretagare. Dessa framsteg ägde dock
delvis rum under inverkan av de framsteg som kvinnorna i de socialistiska
länderna gjorde och delvis på grund av
det tryck som den kämpande arbetaroch kvinnorörelsen utövade. Samtidigt
tjänade dessa framsteg också det kapitalistiska samhällets behov.
Allt eftersom kapitalismen utvecklades behövdes utbildade kvinnor för att
kunna integreras i den kapitalistiska
produktionen.
Samtidigt använde dock EU, regeringarna och kapitalisterna kvinnornas
problem med att kombinera arbete och
hem för att införa flexibla arbetsförhållanden och deltidsarbeten för kvinnorna, något som inte alls möttes av de
folkliga protester som behövts. Baserat
på EU:s egna siffror är 76 procent av
de arbetare som arbetar deltid inom
eurozonen kvinnor. Det leder till att
kvinnor både har lägre löner och lägre
pensioner än män.
Varför? För att de i större utsträckning arbetar som oskolade arbetare,
för att de arbetar deltid, vilket innebär
en halv lön, ett halvt socialförsäkringsskydd och i grund och botten ett halvt
liv. Även för att de är tvungna att under längre perioder sluta arbeta, eftersom de har det yttersta ansvaret för att
ta hand om barnen och de äldre.
Den här gången åberopar de behovet
av att män deltar mer aktivt i barnomsorgen och hushållsarbetet för att
kunna införa ett mer flexibelt arbetsliv
även för män. En omfattande diskussion förs just nu i Europaparlamentet
i olika kommittéer om den så kallade
”pappaledigheten”.
Det finns hos de imperialistiska organisationerna, såsom NATO, IMF
och EU, såväl som hos de olika monopolgrupperna ett särskilt stort intresse
för kvinnors deltagande i så kallade
”beslutsfattande centrum”. Det vill
säga, de föreslår en ökning av andelen
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arbetande kvinnor i de nationella parlamenten, de borgerliga maktorganen
och i bolagsstyrelserna. På detta sätt
friar de inte bara det kapitalistiska systemet, utan de spär på motsättningarna
mellan de två könen, vilket döljer den
grundläggande motsättningen mellan
kapitalet och arbetet bakom polariseringen mellan män och kvinnor. Kriteriet för politik och ställningstaganden
är inte kön, utan vilka klassintressen
som betjänas av män eller kvinnor.
På motsvarande sätt är de oroade
över kvinnors deltagande i företagsledningar. De för fram det faktum att
företag med kvinnliga ledare ökar inkomsterna med
6 procent varje år. Dessa
ökade inkomster är egentligen en intensifiering av
utsugningen av arbetarna
inom företaget, både män
och kvinnor.
Hela diskussionen utgör ett lockbete för att
manipulera och oskadliggöra främst unga kvinnor
med
universitetsexamen,
av vilka borgarklassen använder en del. Borgarklassen i varje land förstår att
den måste bilda en ledande
grupp kvinnor ur storbourgeoisien som ska företräda
och sprida dess värderingar
och idéer, borgarklassens
ideologi, bland kvinnor.
Därigenom döljer de de olika klassintressena hos olika
skikt hos kvinnorna.
Samtidigt försöker de få
till stånd en kompromiss i den djungel
av arbetsrättsliga förhållanden som
idag existerar. Till exempel tog en artikel i tidskriften MANPOWER upp
möjligheten för borgerliga kvinnor att
arbeta med ett mer flexibelt arbetsschema, som skulle innebära att de inte ens
behöver vara närvarande på arbetsplatsen men samtidigt innehar ledningsroller.
Detta är självfallet inget problem
för affärskvinnorna, men väl för unga
kvinnliga forskare, yrkesverksamma
och specialiserade arbetare som till och
med berövas de grundläggande rättigheterna vad gäller moderskap, semestrar och andra förmåner.
Det är även ett problem för den
kvinnliga forskaren som samtidigt är
en moder. Hon kan exempelvis vara
tvungen att lämna sitt barn hemma för
att kunna forska, inte bara i biblioteken, men även i laboratorier, eftersom
den sociala infrastrukturen förser folket med minimal eller dyr service, så-
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som daghem. I detta avseende existerar
fortfarande fenomenet med ”glastaket”.
Det finns dock många sätt att ”dölja” att det är klassförhållandena som
är grunden till alla samtida former av
kvinnlig ojämlikhet. Dessa är väldigt
farliga för de män och kvinnor som på
grundval av sina gemensamma klassintressen finns i arbetarnas och folkens
rörelse.
Ett exempel på detta är uppfattningen som gör gällande att kvinnors
ojämlikhet är en produkt och skapelse
av männens tankesätt och drar slutsat-

sen att kvinnor bör se sina äkta män,
bröder, fäder och manliga kollegor som
motståndare istället för att se systemet
som skapar ojämlikhet, fattighet, arbetslöshet och osäkerhet för dem och
deras familjer som fienden.
Dessa teorier och de politiska uttryck de tar sig förklarar kvinnans
ojämlika position som en specifik egenskap som återfinns i kvinnans biologiska funktioner och i skillnaden mellan
de två könen. Företrädare för sådana
teorier framställer dem som en fråga
om mental inställning, beteende och
resultatet av patriarkatets makt. De anser att åsikter och idéer skapar sociala
problem, inklusive de problem som är
relaterade till kvinnofrågan. I verkligheten skapas dock idéer på grundval
av de materiella förhållandena mellan
människor och det är dessa förhållanden som idéerna reflekterar.
Slutligen inser de att könsdiskrimineringen kan hanteras genom lagstiftning.

KKE underskattar inte alls staten, utbildning, kyrkan, massmedia eller socialpolitiken som legitimerar ojämlikhet
inom ramen för samhället. Det faktum
att felaktiga åsikter om kvinnornas position inom den moderna kapitalistiska
världen inte bara reproduceras genom
arbetsköparnas inställning på arbetsplatsen, utan också via inställningen
och beteendet hos män i den borgerliga statens organ, i massmedia, utbildningsväsendet eller religiösa samfund
motsäger inte det faktum att källan
till kvinnornas ojämlikhet finns i uppdelningen av samhället i utsugare och
utsugna.
Å ena sidan reproduceras extremt
anakronistiska och reaktionära åsikter som överlever ända tills idag,
i synnerhet i mer underutvecklade
samhällen eller under förhållanden
av bestående kapitalistiska kriser
och massarbetslöshet. Dessa åsikter
gör gällande att kvinnorna ska vara
knutna till det privata hushållet, att
moderskapet ska vara deras främsta
roll och att de ska hållas borta från
social produktion och social aktivitet.
Samtidigt reproducerar borgerlig
propaganda, under förevändning
av en påstådd ”frihet”, teorier som
till och med inkluderar irrationella
åsikter om fortplantning och barnafödande.
Teorierna om ett socialt kön menar att den roll som samhället tilldelar sina medlemmar är en social konstruktion, en språklig konstruktion.
Dessa åsikter, som i vissa fall går så
långt som att inte erkänna de könsmässiga skillnaderna mellan män och
kvinnor såsom objektiv fakta, vänder
ofta verkligheten på ända. De accepterar inte att det finns en biologisk grund
för attraktionen mellan män och kvinnor i syfte att fullborda sexualakten. Istället menar de att attraktionen enbart
har en social grundorsak.
Huvudsaken är att de höjer den individuella erfarenheten till att vara den
enda källan till kunskap på bekostnad
av den sociala erfarenheten, förståelsen
och verkligheten.
De anser inte att språket reflekterar verkligheten, utan att språket
konstruerar verkligheten. De säger
att identiteter skapas genom språket.
De förnekar existensen av en objektiv
verklighet som skulle existera oberoende av mänsklig förståelse och som
reflekteras i exempelvis erfarenheter
och språk.
Ordet är exempelvis mer än bara en
enkel symbol. Det är inte bara ett sätt
för oss att göra oss förstådda. Ordet

inrikes
har en materiell bas och hänger ihop
med objektiva förhållanden och reflekterar en specifik historisk karaktär.
När vi namnger något gör vi det för att
det redan existerar, inte för att i sin tur
skapa det. På samma sätt uttrycker meningen i namnet det objektiva förhållandet mellan en individ eller ett ting
med världen, trots det faktum att namnet har skapats subjektivt.
På detta sätt förvränger de klass och
könsförtrycket och som resultat förnekar de kvinnornas specifika, sociala
behov som uppstår i och med deras roll
i reproduktionen. Det är alltså så här
de döljer att motsättningarna mellan
de två könen har sina rötter tusentals
år tillbaka i historien, i det första klas�samhället.
Så länge det privata, kapitalistiska
ägandet fortsätter att existera kommer
individualismen, konkurrensen och
den egoistiska livsstilen att reproduceras. Detta påverkar arbetarklassen och
folket och förstör såväl samhälleliga
relationer mellan de två könen som
personliga relationer. Det kapitalistiska
profitmotivet fungerar via familjeinstitutionen självt som en ekonomisk
drivkraft att reproducera ekonomiskt,
socialt och kulturellt tvång. Även föräldrars relation till sina barn definieras
i det kapitalistiska samhället i ekonomiska termer.
Organiseringen av kampen mot
dessa teorier, samt den politiska praktik som grundas på dem, tillsammans
med de kommunistiska partiernas programmatiska utveckling och både de
positiva och negativa erfarenheterna
vi samlat från klasskampen, samt de
försök att bygga socialism som genomfördes under 1900-talet, kan hjälpa
våra ansträngningar till högre nivåer
vad gäller den ideologiska och politiska masskampen, i organiseringen
av kvinnor i arbetar- och kvinnorörelsen, samt i folkens rörelser i allmänhet. Som kommunistiska partier bör vi
ta mer beslutsamma steg och utveckla
partiets relationer med arbetande kvinnor, kvinnor från folket och i synnerhet
unga kvinnor, samt att bereda dem väg
in i partiet.
Vikten av arbetarrörelsens inriktade
arbete bland kvinnor; erfarenheten av
den oberoende kvinnorörelsen måste
betonas.
KKE, tillsammans med KNE, strävar
efter att dra nytta av KKE:s erfarenheter av att öppna vägen för kvinnornas
deltagande i den sociala och politiska
klasskampen, i fackföreningsrörelsen
och i den radikala kvinnorörelsen.
Man kommer att göra detta genom en
mängd olika aktiviteter fram till 2018,

då partiet firar sitt 100-årsjubileum.
Vi måste betona vårt partis betydande
erfarenhet i ansträngningen att arbeta
med arbetarkvinnor, i att utveckla
politiska mål för massrörelsen och
de arbetande kvinnornas, de självanställda kvinnornas och den informella
sektorns kvinnors (ex. anställda inom
hemtjänsten och städerskor) kamp.
De kommunistiska kvinnorna och
de som är allierade med KKE deltar i
kvinnornas organisationer, vars orientering och aktivitet definieras på basis av kvinnofrågans klasskaraktär. Vi
hänvisar här till de grupper och föreningar som tillhör Grekiska Kvinnors
Federation (OGE). Kvinnor från arbetarklassen och från folket deltar i dessa
kvinnoföreningar oberoende av deras
egna politiska åsikter.
I OGE finns arbetare, arbetslösa,
egenföretagare, bönder, unga mödrar,
studenter, pensionärer och immigranter
representerade. Därtill kommer även
kvinnor som enbart arbetar som hemmafruar. Vissa av dessa har även tidigare varit delaktiga i rörelsen medan
andra kom i kontakt med den kollektiva, radikala aktiviteten genom OGE:s
lokala aktiviteter och lokalgrupper.
De kommunistiska kvinnor som deltar i den radikala kvinnorörelsen försöker att utveckla innehållet, verksamhetsformerna och de militanta kraven,
som i sig har potential att locka till sig
arbetarkvinnor och stärka deras klassmedvetande. Denna utveckling bidrar
också till att stärka arbetar- och folkrörelserna i deras arbete specifikt riktat
mot kvinnornas organisationer.
Det finns dock en fara med att klassmedvetna kvinnor närmar sig kvinnofrågan som helt och hållet integrerat
i arbetar- och fackföreningsrörelsen,
eftersom kvinnor och män återfinns
tillsammans i nästan varje sektor inom
industrin, reproduktionen, statsadministrationen och de deltar tillsammans
i de relevanta fackföreningarna. De
kommunistiska studenterna riskerar
på samma sätt att tänka ensidigt eftersom de inte längre upplever könsupppdelningen i högstadiet och gymnasiet,
såsom det var förr, eller könsbaserade
barriärer som hindrar kvinnor att ta sig
vidare till högre studier.
Det är idag ett faktum att åtminstone
de klassorienterade fackföreningarna
har kravet ”lika lön för lika arbete” i
sina principprogram, alltså jämlikheten
mellan män och kvinnor inom ramen
för den kapitalistiska utsugningen. Det
är dock svårt för dem att förstå och undersöka hur kapitalisterna och de borgerliga staterna ”våldför” sig på denna
”jämlikhet” i utsugningen eller varför

den kvinnliga arbetskraften har ett
lägre värde än den manliga, som vara
betraktat. De har svårt att förstå varför en större del av kvinnorna arbetar
i låglöneyrken, hålls tillbaka på grund
av graviditet och varför de arbetar under de mest flexibla villkoren.
Samtidigt har fackföreningarna, vars
verkställande utskott och ledning är
integrerade hos staten och hos arbetsköparna, den reaktionära politik som
attackerad arbetarkvinnorna, alltså
ökningen av kvinnornas pensionsålder
till samma nivå som männens eller avskaffandet av förbud mot nattskift för
kvinnor. Allt detta har de stött i ”jämlikhetens” namn.
Ett allmänt problem för de klas�sorienterade fackföreningarna, federationerna och de arbetarcentra som
idag är organiserade i PAME [KKE:s
fackföreningsfront] i Grekland är det
väldigt låga deltagandet av kvinnor i de
verkställande utskotten, även i de kvinnodominerade sektorerna. Även det
faktum att ingen seriös studie av kvinnornas deltagande i fackföreningsrörelsen har utförts är ett uttryck för en
bristande förståelse för kvinnofrågans
moderna former och dimensioner.
De senaste åren har ansträngningar
som syftar till att knyta kvinnornas
organisationer till arbetarklassens och
folkens organisationer på en anti-monopolistisk grund genomförts. Detta
har bidragit till att stärka det riktade
politiska arbetet bland kvinnor, både
sett till innehållet och formen. Vi syftar
här på den gemensamma och militanta
kampen mot att gravida kvinnor sparkas, för bättre arbetsmiljö för arbetarkvinnor, såväl som kampen för frågor
som berör arbetarfamiljen som helhet:
moderskap, hälsovård, det ökande behovet av preventiv medicin för kvinnor,
utbildning, välfärd, sport, kultur, flyktingfrågan, våldet mot kvinnor och så
vidare.
Den mest komplexa frågan är det tålmodiga arbetet med att stärka kvinnoras initiativ inom rörelsen, att fördjupa
och befästa den politiska utvecklingen i
riktning mot en anti-monopolistisk och
anti-kapitalistisk politik.
KKEs centralkommittés sektion
för kvinnors jämställdhet och
frigörelse
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Är alla yrken i Sverige öppna för kvinnor?
Alla vet nog hur det känns när en enorm
och tung långtradare kör förbi en när
man promenerar. Man har jämt en liten
rädsla att ramla in i vinddraget mellan
de stora däcken. Vi är nog många som
saktar ner och försöker hålla ut lite extra
mot väggropen när vi som bilist möter
en långtradare.
Vid ett ställe höll ett sådant fordon
backa in för att lossa. Långtradaren
stannade perfekt intill rampen och till
min förvåning hoppade en rask liten leende overallsklädd kvinna ut från hytten.
Nästa gång du reser någonstans finns
det kanske en kvinna bakom spakarna
på tåget eller flygplanet.
I dag är alla yrken i Sverige öppna
för kvinnor. Men inte nödvändigtvis
alla arbeten. En kvinna kan ägna sig
åt åratal av studier och ändå inte få ett
arbete i en mansdominerad bransch.
Arbetsgivarnas bortförklaringar över
att inga eller få kvinnor är anställda är
mycket fantasifulla.
Det finns en nackdel med att kvinnor
tar över manligt dominerande yrken.
Lönerna sänks ju fler kvinnor som är
anställda. Så har det blivit i taxibranschen. Kan det vara så att kvinnor är
enbart glada över att ha ett ansvarsfullt
arbete att dom inte kräver en rättmätig
lön såsom en man skulle kräva? Eller
är vissa kvinnor naturligt undfallande
– ”vi vill inte bråka”, ”inte ställa till
med något”? Den kvinna som bråkar
betraktas av både män och kvinnor
som en besvärlig och ovänlig ”hora”
och blir bestraffad på de sociala medierna – vilket en man inte skulle bli.
Företagen anser kanske att om dom
anställer kvinnor behöver dom inte
betala ut en rättvis lön. I och med att
kvinnor anställs i ett stort flertal i någon bransch anser många män – tyvärr
även inom arbetarklassen – helt felaktigt att kvinnor dumpar lönerna. Vilket är orätt. Det är arbetsgivaren som
bestämmer lönen – inte kvinnorna. Det
är arbetsgivaren som ställer grupp mot
grupp – inte kvinnorna.
Kvinnor klarar till 99 procent allt
som en man klarar. Och en man klarar
till 99 procent allt som kvinnor klarar.
Så vad är det kvinnor inte klarar utan
en man, och en man inte klarar utan
en kvinna? Jag tror alla förstår vad jag
åsyftar på – nämligen att göra ett barn.
Ett manligt säd måste möta ett kvinnligt ägg för att det ska bli barn. Det
måste vi göra tillsammans, oavsett om
det sker i en säng eller via ett provrör.
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Om en kvinna tar för sig i äktenskapet betraktas den äkta mannen som
toffelhjälte och som en som inte har
satt ner foten. Ni har säkert hört dom
hånfulla kommentarerna och skratten
bakom vissa mäns ryggar. För att inte
tala om alla serietidningar och långfilmer som producerades under förra
sekelskiftet – Lilla Fridolf, Åsa Nisse,
91:an Karlsson och med flera. I den
fiktionen betraktas kvinnan som gammal, gnatig och ful (Selma, Eulalia),
eller ung, vacker och undfallande med
pigjobb (Elvira). Men är det en fiktion
i dagens Sverige? Har vi inte kommit
längre? Protesterande kvinnor betraktas av vissa fortfarande som gnatiga
kärringar. Och om den protesterande
kvinnan är vacker ska hon göras ner,
hängas ut och hotas i de sociala medierna för att tystas.
Har kvinnorna det bättre i Sverige
än något annat land? I statistiken är
det så men jag talar om verkligheten.
Min mor är fortfarande tyst och har
ingen åsikt. En bekant håller käften när
hennes man klagar. För att inte tala om
det som sker på dom sociala medierna.
Kvinnor hängs ut och betraktas som
horor. Och det redan tidigt i kvinnans
ålder. Det har hänt att tioåriga flickor
enbart betraktas som slagpåsar och
sexobjekt på Facebook. Så den svenske
mannen är inte bättre än den ryske,
muslimske, latinske eller den svarte
mannen i synen på det andra könet.
Jag har upplevt att män – och även
kvinnor – återigen har börjat uppträda
nedlåtande mot kvinnor. ”Det begriper
inte du” är ett uttryck. Några andra är
”lilla vän” och ”lilla mamma”. Sådana
uttryck bokstavligen förminskar kvinnan, särskilt om det åtföljs med klappar på axeln eller på huvudet. Ännu
värre blir det om kvinnan är äldre och
blivit ensam. Om hon har en egen åsikt
eller protesterar mot något blir kvinnan betraktad som sinnesförvirrad.
Det är sällan att män i vilken ålder som
helst bemöts på detta sätt.
Över hela vår värld förtrycks kvinnorna. Det förtrycket tycks öka för
varje gång som politiken i något land
svänger åt höger. För ett antal veckor
sedan godkände den ryske presidenten Putin ett mildrande av lagen om
kvinnofrid i hemmet. USA:s president
Trump vill förbjuda abort. På Irland är
abort förbjudit – en läkare eller apotekspersonal får inte skriva ut eller sälja abortpiller. I Polen, Portugal och på
Malta är det mer eller mindre samma
sak. I vissa religiösa länder får kvin-

nor inte köra bil. Föräldrar ger pojkar
en utbildning medan de låter flickorna
stanna hemma. I andra länder utnyttjar textilindustrin kvinnor och minderåriga. Flickor tvingas att gifta sig mot
sin egen vilja. Kvinnor i alla åldrar
våldtas. Lönen sänks i och med att du
är kvinna. Fattiga kvinnor från fattiga
länder utnyttjas mer eller mindre lagligt som sexslavar. Som fattig outbildad
ensamstående svart kvinna i storstäderna i ”frihetens” USA har du knappt
någon chans att få ett arbete förutom
i sexindustrin. Det här var bara några
exempel som gör att det är svårare för
en kvinna att leva i en värld där männen dominerar totalt på alla områden.
Vi äger inte ens våra egna kroppar.
Det finns utmärkta historiska kvinnliga förebilder för oss alla att lära av
– även för män. Alexandra Kollontaj
var en socialist och verkade i Ryssland
(sedermera Sovjetunionen, presentationen är onödig men för den som
vill veta mer finns en bok om Kollontaj på förlaget ”Fram”). Clara Zetkin
var tysk kommunist – faktum är utan
henne skulle vi inte fira den Internationella Kvinnodagen. Det var 1910 som
Clara Zetkin införde kvinnodagen som
senare skulle firas över hela världen.
Hon är för övrigt begravd vid Kremlmuren. En annan förebild är Clara Zetkins kamrat Rosa Luxemburg som har
skrivit ett flertal böcker.
Men finns det nutida socialistiska
kvinnliga förebilder? Det finns det säkert men oftast dränks de i det nyliberala och borgerliga informationsflödet. Den enda internationella kvinnan
jag kan hitta är en av Kubas kvinnliga
läkare, Aleida Guevara (dotter till
Che Guevara). Och sedan finns det en
kvinnlig svensk socialist som heter Jenny Bengtsson, hotell- och restaurang
facket, och skriver då och då utmärkta,
vassa och tänkvärda ledare i ETC. Hon
är vänsterpartist men … vi ska inte
vara petiga.
Kerstin Stigsson

inrikes

Ska kvinnor få bära slöja eller inte?
Självklart ska de få bära slöjor – om det
är kvinnans eget val. Inget parti eller regering eller en enskild person ska få kunna
besluta vad för slags kläder en annan person ska klä sig i. På 60-talet var det gamla
borgerliga män som tyckte det var avskyvärt med kortkort (en kjol som slutade
ovanför knäna eller nedanför rumpan). För
att inte tala om massmedias uppmärksamhet – ”Ungdomens förfall”, ”Alldeles för
mycket naket” var en del av dåtidens rubriker. Allt medan männen inte kunde låta
bli att titta på kvinnorna – även dom borgerliga som var emot det modet.

Vi har nog alla åsikter om människors
val av kläder. När min familj skulle ta ett
gemensamt fotografi på 70-talet krävde
min mor att jag skulle bära kjol. Men jag
vägrade. Dels för att jag inte trivdes i kjol
och dels för att ingen skulle välja vad jag
skulle ha på mig.
I dag bär jag då och då sjalett på sommaren. Men enbart som skydd från
mygg, knott och flugor. Och i skogen
– det är en aning generande att visa sig
med en sjalett. På 1800-talet och fram
till industrins framväxt var det vanligt att
människor bar någon sorts huvudbonad.
Även männen. En hatt eller en keps var
ett måste för alla lantbrukare och för alla
som arbetade utomhus. Huvudbonaden
var ett skydd mot solen och regnet.

Nu är allt annorlunda. Kläderna är
inte längre praktiska eller är ett skydd
mot väder och vind. De är mer ett mode.
En mössa i ett klassrum eller på kontoret
talar om för andra att ”jag är som mina
kompisar”, ”jag är en del i gänget”. Eller att en man klär sig feminint. Eller vice
versa. Eller vilken religionstillhörighet en
människa har. Eller vilket arbete man har
om en person bär uniform. Kläder har
blivit ett sätt att visa vem klädbäraren är.
Det är likaså med smink och skor.
Vuxna människor ska få sminka sig hur
som helst. Och om de vill ha högklackade får de gärna ha det – bara de inte kräver att jag ska ha högklackat.
Men jag anser att varje förälder ska
lära barn att de kan vara sig själva utan
smink och ”vuxna” kläder.
Det tillhör artigheten att människor
hälsar på varandra. Vi kan göra det på
olika sätt – ta varandra i hand, dunka
en knytnäve i ryggen eller på överarmen
(aj!), nicka, buga, niga, vifta med handen, kyssa på kinderna, krama och med
mera. Det finns nog lika många sätta att
hälsa som det finns grupper av människor. Att ta varandra i hand är nog det
vanligaste i den vita västerländska världen. Men opraktiskt vid förkylningstider.
Så när jag avslutade mitt besök vid ögonkliniken häromdagen så valde jag att inte
hälsa adjö (till saken hör att jag var för-

kyld). Sjuksköterskan hade absolut inget
emot det.
Om sjuksköterskan hade varit manlig
och jag hade varit muslim och inte hälsat (på svenskt vis) hade jag kanske blivit
åtalad för diskriminering.
Det viktigaste är att vi möter alla människor med respekt, vänlighet och inbördes jämlikhet – oavsett hur vi väljer
att hälsa på varandra. Om en kvinna/
man väljer att inte ta en manlig/kvinnlig
bekant eller arbetskamrat i handen på
grund av hennes/hans tro så anser jag att
det är okey. Bara om hon/han hälsar på
ett annat sätt. Men det är inte okey om
hon/han inte pratar, diskutera eller samarbetar på grund av att arbetskamraten
är manlig/kvinnlig.
Vi kan inte heller tro att människor
som kommer hit omedelbart ska anamma ”svenskens” beteende. Dels för att
varje enskild ”svensk” har sitt eget sätt
att leva. Dels för att den invandrande
familjen eller personen kommer från så
olika förhållanden i det egna hemlandet
att det svenska samhället, kulturen och
naturen verkar skrämmande. Och varför
ska de anamma det ”svenska” sättet att
leva? Vem säger att ”svenskens” sätt är
det bästa? Kan vi inte lära från varandra?
Kerstin Stigsson

Ordförande i Byggnads Gävle-Dala krävde lojalitet gentemot S
2013 blev byggnadsarbetaren Lars Lundberg kallad till regionkontoret i Dalarna.
Mötet handlade om tidningen Byggkommunisten, som ges ut av Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) där han är aktiv
sedan länge. Lundberg säger att medlemsmöte hade beslutat att tidningen
fick delas ut på arbetsplatser i Gästrikland, skriver Arbetarbladet.
– De (Kim Söderström, ordförande i
Byggnads Gävle-Dala, och Mikael Johansson, kassör och personalansvarig
red. anm.) förklarade för mig att Byggkommunisten inte fick förekomma på
arbetsplatserna eftersom den är kommunistisk. De kastade fram ett papper
och uppmanade mig att skriva under.
Det var en lojalitetsförsäkran gentemot
Socialdemokratiska partiet, säger han
till tidningen.
– Men jag sa att jag inte kunde skriva under. Jag är ingen sosse och kommer inte att bli det heller, säger Lars
Lundberg.

Han ställdes därför inför två alternativ: Antingen bli avskedad eller säga
upp sig själv.
Till Arbetarbladet säger Lars Lundberg att han inte hade något val för att
de redan hade plockat av honom nyckel och telefon.
– De förklarade att jag hade uppträtt
illojalt. Det skulle betyda att jag förrått byggnadsarbetarna. För mig var
det fruktansvärt, ungefär som att vara
strejkbrytare.
Han uppmanade byggnadsarbetare
att rösta på SKP i valet 2014, vilket påstods vara illojaliteten.
– På senhösten 2016 så skickade avtalsansvarige i Byggnads Gävle-Dala
ett brev till företaget där jag är anställd. Han varnade för mig eftersom
jag är kommunist, säger Lars Lundberg
som betecknar det som svartlistning.
”Platschefen visade brevet för Lundberg. Platschefen förklarade att han är
anställd som armerare och kranförare
och att han struntade i hur Lundberg

röstar i valet bara han gör sitt jobb”,
skriver tidningen.
Mikael Johansson, kassör och personalansvarig i Byggnads Gävle-Dala, är
väldigt förtegen och vill knappt uttala
sig för Arbetarbladet.
Lars Lundberg säger att han nu väljer att offentliggöra den här historien
för att det gått för långt.
– Fyra ombudsmän har av den nya
regionledningen i Dalarna fått sparken,
säger han till Riktpunkt.
– Det sista som hänt är att regionledningen i Dalarna dessutom beviljat
sig själv ett lönetillägg på några tusen
kronor. Det har hänt för mycket helt
enkelt.
Tidningen Byggnadsarbetaren skrev
i januari att Byggnads Gävle-Dala som
enda region i facket höjde sina löner
med flera tusen kronor – mot kongressens beslut. Vilket kostar medlemmarna i Gävle-Dala nära 200 000 kronor
per år.
Riktpunkt nr 2 2017
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På tal om väljar- och politikerförakt
Jag har en s.k. ”facebookvän” som är ledamot för socialdemokraterna i riksdagen, hon är för övrigt från min hemkommun. Kan även avge betyget att hon är
en av den bättre sortens sossar, som jag
alltid haft lätt att tala med.
Samma kvinna hade ett inlägg på facebook där hon, helt riktigt, ifrågasatte
bland annat apotekens övervinster.
Jag var inte sämre än att jag applåderade och föreslog, att eftersom sossarna
leder regeringen borde de kunna förbjuda sådan verksamhet, märk väl att jag
enbart föreslog att man skulle förbjuda
privata apotek.
Tydligen var detta droppen för en annan (S)-märkt riksdagsledamot och nedan kan ni följa en liten del av den debatt
som undertecknad hade med riksdagsledamoten Catharina Bråkenhielm, ledamot från Västra Götaland och ledamot
i socialutskottet, kopierat direkt från facebook:
Det hela började med att en riksdagspolitiker från Ö-vik la ut följande bild:

Undertecknad svarade:
Mats Hedell: Nåt för parlamentet att
ändra på, eller…?
Då steg frk Bråkenhielm in i diskussionen och utbrast:
Catharina Bråkenhielm: Finns ingen
majoritet för det
Mats Hedell: Ja då förstår jag! Vi har
alltså en regering som INTE ens vill försöka ändra på saken...... Ja inte fan är
det underligt att allt fler tappar förtroendet för politikerna
Catharina Bråkenhielm: Mats Hedell
kunskapen hos medborgarna är låg då
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politikerförakt blivit populärt. Om S o
Mp vill ändra på något bygger det på
stöd från andra partier, vi har inte någon
majoritetsregering. Att sedan köpa tillbaka redan sålda bolag är inget man kan
göra.
Mats Hedell:”Kunskapen hos medborgarna är låg ” skriver du! Menar du
att folk är dumma eller att dom ingenting begriper?
Snälla du kan du, utveckla ditt resonemang så att en som har låg kunskap fattar vad du menar!
Catharina Bråkenhielm: Sedan är ju
tonen mot dem som är politiker ofta
kränkande o nedvärderande precis som
i dina inlägg här samt att du medvetet
skaffar dig tolkningsföreträde
Därefter vågade inte frk Bråkenhielm
uttala sig mera i denna fråga, utan hävdade att MITT resonemang byggde på
att vi ”vanliga” medborgare saknar intresse för politik i allmänhet och att intresset för samhällsbyggnad i samhället
är i synnerhet lågt! Dessutom sprider vi,
som inte alltid är överens med regeringen, ett politikerförakt!!
Hela resonemanget ovan står helt
i samklang med ett reportage i P4 extra den 9 februari där Torsten Persson,
forskare och professor i nationalekonomi som kartlagt 200 000 politiker
sedan 1982 och påstår sig kunna fastslå att politiker är betydligt smartare
än befolkningen i stort?! Detta att riksdagsledamöterna är smartare än andra
verkar vara helt i linje med frk Bråkenhielms uttalande!
I radioprogrammet P4 extra den 9
februari berättar han följande:
Ju mer makt en politiker har, ju
smartare är den. En person som står på
en vallista men inte blir vald är smartare än befolkningen i genomsnitt. En
person som blir vald är smartare än en
person som bara står på listan.
Den som kommer längst i kommunen, dvs kommunstyrelsens ordförande är smartare än de som bara blir
valda.
Men de som sitter i riksdagen är smartare!! än den som är kommunstyrelsens
ordförande i kommunen.
12% av våra politiker har en nära
släkting som representerat samma parti i
samma politiska församling!
Ja det sista, om att nära släktingar ofta
representerar samma parti,kan vi kanske
skriva under på, men det där om smartheten känns lite magstarkt. Men det kanske är denna övertro på politikerna som
framkallar just politikerföraktet.

Hur är det egentligen, är vi väljare
dumma eller är de folkvalda missförstådda?
Varför har vi ett politikerförakt?

Att misstron och föraktet mot våra
politiker har ökat råder ingen som
helst tvekan över. Det hänger inte bara
samman med att vi känner oss lurade
av ”våra” folkvalda utan kanske lika
mycket pga de så kallade ”affärer” som
poppar upp med jämna mellanrum.
Kontokortssvindel, krog- och bordellbesök på skattebetalarnas bekostnad,
utlandsresor mm är vanliga rubriker
som man ser i våra dagstidningar. Även
den så vanliga arroganta attityden som
yrkespolitiker använder mot oss vanliga
väljare har en stor del i föraktet.
Det har blivit mera en regel än ett undantag att yrkespolitiker har inkomster
som vida överskrider vad vanligt folk tjänar. Ändå så tycks många politiker mena
att deras löner måste öka. Vi ligger långt
under genomsnittet ute i Europa, brukar
ofta toppolitikerna uttrycka sig.
Inte vet jag, men jag har aldrig hört
att tilltron mot politikerna ute i Europa
skulle vara högre än här hemma.
Ett förslag som ofta hörs i debatten är
att ingen heltidspolitiker skulle ha högre
lön än en genomsnittlig industriarbetare. OK, det kanske skulle vara värt att
prova. Vi skulle i så fall troligtvis slippa
dessa karriärmänniskor som använder
politiken till att skapa sig en framtid som
välavlönade nickedockor försörjda på
livstid pga. generösa pensionsavtal.
Men å andra sidan skulle våra heltidspolitiker ha de stora massorna som nr 1
istället för att knäfalla för storfinansen,
så vet i fan om inte jag skulle förorda åtminstone en liten bonus, om än i rimlig
proportion.
Tage Danielsson som var en klok karl,
sa följande: ”Faktum är att den som far
väl, far väl på grund av att den som far
illa, far illa.” Sannare än så kan det inte
uttryckas.
Vi får hoppas, även om det förefaller
orimligt, att nästa politikergeneration
blir klokare än den nuvarande.
Det har även forskats inom det här
området, det har bland annat kommit
fram att de som föraktar politiker kan
delas in på två huvudgrupper;
”Uppifrånförakt”, vanligen högutbildade som ser ner på politikerna och betraktar dem som inkompetenta. De har
ofta själva mött politiker, vanligen fritidspolitiker.

inrikes
Den andra gruppen är ”nerifrånföraktet” bestående av människor som känner
vanmakt och främlingskap inför det politiska systemet.
De skiljer ofta inte mellan olika politiker och partier utan upplever systemet
som en sammansvärjning som yttrar sig i
fallskärmsavtal och fiffel med kontokort.
Det är dags för de folkvalda att gå upp
till bevis mot de stora massorna. Framför
allt så har vi kommunister ett stort ansvar, vi har chansen när alla andra sviker,
att bevisa för gemene man att politik inte
är ett rävspel utan något som är livsnödvändigt.
Vi måste ut bland vanligt folk i folkrörelseorganisationer, idrottsföreningar,
fackföreningar, på gator och torg och
bland vänner och grannar. Bygg upp ett
förtroende, visa att du är att lita på, ta
de små i samhället i försvar, kort sagt var
medmänsklig. Detta gäller inte bara i
valtider, det är kanske till och med viktigare att vi syns och hörs när de andra
partierna vilar upp sig mellan valen.
Visst kan det vara bra att ta tjuren
vid hornen, men lyckas vi bygga upp ett
förtroende bland folk, så kan sådant förräntas i valtider. Det finns klara bevis på
sådana fall. Ta exempelvis de kommuner
där partiet varit representerat i kommun-

fullmäktige.
Utan tvekan har partiet och dess engagemang bland människor bevisat att de
haft ett ärligt uppsåt och varit respekterade långt utanför gängse partiväsende.
Sådant ger även respekt för partiets arbete i övrigt och förhindrar förakt från
väljarna.
Själv brukar jag ligga relativt lågt i
valrörelserna, dels p.g.a. att jag är ensam
aktivt arbetande kommunist i Ö-vik dels
för att partiet inte ställer upp i kommunalvalet. Men missförstå mig inte. Jag tar
alla möjligheter som finns att föra ut vår
politik och våra alternativ till den förda
politiken. Vi får dessutom inte glömma
mellanvalsperioderna som är minst lika
viktiga.
Men det viktigaste är som jag ser det
är att man lever som man lär och tar
människor på fullaste allvar.
Avslutningsvis en dikt tillägnad våra
politiker som missbrukar folkets förtroende, tillsänd undertecknad av en kär
vän på samhällets bakgård. Håll till godo
och glöm inte att leva som ni lär!
Vad sker bak lyckta dörrar
där i maktens korridor
Vad hålls där bakom ryggar
och döljs i lönndom så

Vem firar vunna segrar
dricker tack till trogen vän
Vem ser fastän han blundar
och vem ljuger ännu mer
Moralens murar rasar
där som förr fanns råd och rätt
Så fagra frön de löften
vars blommor ingen sett
Med tro och lit vi korat
vi makt åt några gett
Dock ej gav makt och ansvar
dessa rätt att leva fett
Jag kallar er till tinget
med makt som av ett folk
Vill höra eder sanning
icke skvaller om ert smolk
Bak lyckta dörrar
där i maktens korridor
Slipprar fram och stinker
när bladet ögat når
Vem värnar så vår talan
ja, vem värnar folkets rätt
Kan någon nu förklara
vad väger tungt och vad väger lätt
						
		Mats Hedell

19:e Världsungdomsfestivalen
I år är det dags för en världsungdomsfestival igen. Denna gång äger den rum i
i Ryssland, 100 år efter den socialistiska
oktoberrevolutionen. En svensk förberedelsekommitté har bildats på initiativ av
SKU som är den svenska medlemsorganisationen i Demokratisk Ungdoms Världsfederation som arrangerar festivalen.
Här under presenteras ett upprop inför
festivalen, som också innehåller information om denna. SKU uppmanar medlemmar och sympatisörer, samt partiets
yngre medlemmar och sympatisörer att
delta på festivalen. Ett program håller i
skrivande stund på att förberedas. Men
klart är att festivalen kommer att bjuda
på kultur från världens alla delar, föredrag, sportaktiviteter och mycket mer.
Arrangörerna, WFDY och den progressiva ryska ungdomsrörelsen, räknar med
ca 30 000 deltagare, vilket gör den 19:e
festivalen till en av de största någonsin. För mer information, kontakta SKU.
sku@sku.st 0704-058645
Sveriges Kommunistiska
Ungdomsförbund

Uppmaning till världsungdomen att
delta i den 19:e Världsungdomsfestivalen
Världsungdomen har i enlighet med
de sociala och revolutionära kampernas historia alltid varit en vital och
viktig del i varje samhälle och varit
den del i kampen för framåtskridande
och social rättvisa. I en värld där imperialismen oundvikligen uppenbarar sig
har ungdomens och folkens anti-imperialistiska kamp visat sig vara en nödvändighet. Ungdomens väg till imperialismens nederlag hittas i dess militanta
karaktär i kampen för ungdomens rättigheter och i alla folks kamp för ett
fredligt, solidariskt och rättvist samhälle. Den 19:e Världsungdomsfestivalen kommer att hållas i Ryssland mellan den 14 och 22 oktober och det är
ett utrymme för unga kvinnor och män
i världen att förenas och demonstrera
sin styrka i den gemensamma kampen.
Utifrån de handlingsplaner som antogs på den 18:e Världsungdomsfestivalen bedömer vi att en uppmaning
till anti-imperialistisk kamp är än mer
rättfärdig idag. De senaste åren har den

internationella kapitalismens kris fortsatt och fördjupats och kostnaderna
för denna har lämpats över på arbetarnas och ungdomarnas axlar. Imperialismen, där monopolen styr, utför
fortfarande både attacker och visar allt
tydligare sin brutala och barbariska natur. Denna ger i sin tur upphov till krig,
ockupationer, internationell orättvisa
med många dödsoffer, migrant- och
flyktingströmmar, människorättsbrott,
hot och utpressning mot folk och med
ständigt nya strategier och taktiker
som används för att kontrollera och
manipulera ungdomen. Den kapitalistiska krisen föranleder de imperialistiska allianserna att trappa upp och intensifiera sin aggressivitet för att de ska
kunna kontorllera marknaderna. Man
reser allt mer irrationella och ohållbara
klassbarriärer i varje aspekt av det vardagliga livet. I många länder får ungdomen fortsatt bevittna och uppleva
angrepp och attacker på deras rätt till
utbildning, arbete, kultur, sport, bostäder och sjukvård.
Världsungdomsfestivalen är en rörelse som föddes efter folkens seger
Riktpunkt nr 2 2017
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mot nazismen och fascismen. Genom
den 19:e Världsungdomsfestivalen
enar ungdomen sina röster mot just
fascismen, eftersom utvecklingen visar
att fascism, fundamentalism,
chauvinism och nynazism är på
uppgång i åtskilliga länder och
hotar dessa länders integritet
och suveränitet. Fascism och
fundamentalism har alltid varit ett instrument i händerna på
imperialismen och de härskande
klasserna och med hjälp av dem
splittrar de folkets kamp mot
rättslöshet, utsugning och förtryck.
Det internationella motståndet, den anti-imperialistiska
kampen och ungdomens och
studenternas internationella solidaritet är lågan som lyser upp
och guidar festivalrörelsen sedan 1947. Det är där världsungdomen har förenat sina röster i
kampen mot imperialism, fascism, kolonialism, krig, ockupation, diskriminering och det
är där de har krävt en varaktig
fred, frihet, nationell självständighet,
solidaritet, jämlikhet och social rättvisa.
Mot bakgrund av de ovan nämnda
anledningarna kallar vi varje ung man
och kvinna att delta i kampen och på
den 19:e Världsungdomsfestivalen. Vi
kallar ungdomen att:
•
Ansluta sig till vår kamp för
störtandet av imperialismen, eftersom
vårt välmående och vår lycka inte går
att finnan inom systemet som föder fattigdom, utsugning, arbetslöshet, miljöförstöring och som ger upphov till
diskriminering baserat på ras, kön och
sexuell orientering.
•
Ansluta sig till vår kamp för
arbete och värdighet i våra arbeten,
för tillgodoseendet av våra samtida
behov, för tillgång till en kostnadsfri
och allmän utbildning som en universell rättighet och statlig skyldighet, mot
privatiseringar, terminsavgifter och
klassbarriärer.
•
Att kämpa mot de imperialistiska länderna och deras sammanslutningar, såsom NATO och EU, såväl
som deras verktyg, såsom de internationella finansiella organisationerna
som agerar till förmån för kapitalet
och mot folket.
•
Uttrycka solidaritet med folken som lider under en aggressiv imperialistisk agenda och dess militaristiska
offensiv, med flyktingar som är offer
för de imperialistiska krigen och med
folken som kämpar för sin frihet, mot
ockupation och utländsk intervention.
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•
Stödja folkens demokratiska
rätt att själva välja sin utveckling mot
de imperialistiska makterna och deras
hot.

•
Delta i denna globala, mångkulturella och internationella festival
som kommer att ge utrymme för ett
utbyte av idéer och åsikter, multinationella kulturaktiviteter och att genom
idrotten främja idéerna om samarbete,
vänskap och solidaritet.
Idag, mer än någonsin, är det nödvändigt att ungdomen står enade med
de arbetande folken, studentrörelsen
och folkmassorna för stärkandet av en
gemensam front mot imperialism och
för stärkandet av deras kamp för att
bygga en ny värld av fred, jämställdhet,
solidaritet, vänskap och social rättvisa
där rikedomen som skapats genom folkets arbete används för folkets behov
och där vetenskapens framsteg påverkar mänskligheten positivt.
Efter framgången med den 18:e
Världsungdomsfestivalen i Ecuador
förnyar vi vår festivalrörelse i Europa.
Mer specifikt äger festivalen rum i ett
land som tidigare var del av Sovjetunionen, vars folks stora uppoffringar
spelade en avgörande roll i besegrandet
av nazismen och fascismen under andra världskriget. Oaktat den anti-kommunistiska propagandan, vars mål är
att likställa kommunismen med fascismen och att skriva om historien, är de
miljontals sovjetiska medborgare som
dog ett vittnesmål om Sovjetunionens
roll i segern mot nazismen och fascismen. Därför kommer världsungdomen
och den 19:e Världsungdomsfestivalen
att tillsammans med Ryssland och dess
folk högtidlighålla hundraårsjubiléet

för den stora socialistiska Oktoberrevolutionen, som på grund av sin karaktär och sina mål är en viktig händelse
i utvecklingen av den anti-fascistiska,
anti-kolonialistiska och anti-imperialistiska rörelsen över hela
världen.
På årets festival firar vi också
festivalrörelsens 70:e årsdag.
Rörelsen bildades i Prag 1947
och de värden som karaktäriserade rörelsen då, enhet och antiimperialistisk solidaritet, bär vi
med oss idag och in i framtiden.
En av de största festivalerna
ägde rum i Moskva 1957. Festivalen är ett levande minne hos
det ryska folket och den ryska
ungdomen och därför firar uppmärksammar vi festivalens 60:e
årsdag och låter den inspirera
den 19:e Världsungdomsfestivalen.
Med tanke på den tradition
som instiftats av de två senaste
Världsungdomsfestivalerna, att
tillägna festivalen till viktiga
personligheter, tillägnar vi den
19:e Världsungdomsfestivalen Ernesto
Che Guevara. 2017 är det 50 år sedan
mordet på Che Guevara. Vi tillägnar
också den 19:e Världsungdomsfestivalen till Mohamed Abdelaziz som vigde
sitt liv åt den anti-koloniala kampen
och för Västsaharas självständighet.
Den 19:e Världsungdomsfestivalen
kommer att äga rum i en region där
ungdomen har utsatts för imperialistisk aggression som riktats mot deras
rättigheter: uppkomsten av fascistiska
krafter i flera länder, EUs politik och
nationella regeringar som attackerar
arbetarnas, folkens och ungdomarnas rättigheter. Utöver detta växer sig
militarismen allt starkare. I en tid då
imperialismen försöker sprida de mest
reaktionära värderingarna till ungdomen vill Världsungdomsfestivalen visa
att 30 år efter den senaste festivalen i
Europa fortsätter ungdomen att kämpa
för fred, solidaritet och vänskap och
de håller Världsungdomsfederationens
flamma levande och visar att den antiimperialistiska kampen lever!
Med stöd av den ryska ungdomen
och det ryska folket, omfamnad av
den anti-imperialistiska ungdomen
över hela världen enas vi på den 19:e
Världsungdomsfestivalen i kampen
mot imperialismen!
Parollen för den 19:e Världsungdomsfestivalen:
”För fred, solidaritet och social rättvisa, vi kämpar mot imperialism, hedrar vårt förflutna och bygger framtiden!”

Debatt

Kommunistiska Partiet och staten
Den som håller sig á jour med vänstertidningar kanske har läst ledaren (Skydd
för landet) i det senaste numret av Proletären, där Kommunistiska Partiet (KP)
presenterar sina lösningar för att minska
våldet i förorten, införsel av illegala vapen och arbetskraft. Det handlar konkret om att skydda landet genom att
upprätta ett gränsskydd.

sen blir säkrare eller att förorten blir
lugnare – det innebär att det svenska
finanskapitalet ökar sina möjligheter
till repression av arbetarrörelsen och
-klassen. Det innebär objektivt sett en
förstärkning av finanskapitalets makt
över arbetarklassen.
Mot detta invänder man: men tills vi
kommit till socialismen då? Hur löser
vi kriminaliteten idag? Det enkla svaret, som samtidigt är så svårt är att
kommunisterna och förorten organiserar sig själva mot kriminaliteten. En
från den borgerliga staten självständig
förortsorganisering, som på allvar samlar folket i kamp mot förortens problem är nödvändig. En sådan organisering utgör också en grund för kamp
mot slumspekulanternas chockhyreshöjningar och försämringen av förortens skolor. En organiserad förort, där
det arbetande folket och ungdomen
samlas till kamp för sina gemensamma
intressen är den enda och bästa möjligheten för att komma till bukt med förortens problem. Arbetarklassens, precis som förortens, befrielse måste vara
dess eget verk. Den borgerliga statens
repressionsapparat kan aldrig befria
förorten.
Så långt om förorten. Ledaren vidgar också perspektivet något. Om de
öppna gränser som Sveriges inträde i
EU medfört har KP följande att säga:
Kommunistiska Partiet var motståndare till EU-anpassningens avskaffande
av det svenska gränsskyddet i mitten
av 1990-talet. Inte för att vi älskar att
köa vid passkontroller, utan för att det
var ett led i det svenska monopolkapitalets raserande av de hinder och begränsningar som gav arbetarklassen i
Sverige en starkare ställning.
Visst är det så att EUs inre marknad
och fria rörlighet medfört lönedumpning i Sverige och arbetskraftsutvandring från de östeuropeiska länderna,
vilket extra mycket skadar dessa eftersom de bästa krafterna, som skulle behövas i de egna länderna, flyttar utomlands. Frågan är dock något djupare än

Vi börjar från början.
I ledaren skriver man dels att kriminaliteten är ett socialt problem och att
lösningen på problemet också i grunden är social. Så långt är vi eniga. I det
som följer ställer vi oss, för att uttrycka
det milt, avvaktande:
För att garantera människors trygghet, inte minst för alla de som bor i förorterna och är de som drabbas värst av
våldet, så krävs krafttag och även polisiära insatser. De personer som förfaller i kriminalitet ska omhändertas, så
enkelt är det. Behöver polisen resurser
så ska den få det. Ett krav som också
hörs direkt från förortens invånare.
Det går inte att uttrycka sig mycket
tydligare än så. Partiets kortsiktiga
lösning är fler poliser och en starkare
repressionsapparat medan det långsiktiga målet är sociala investeringar i
förorten. Den brännande frågan i sammanhanget är: kommer staten, med en
förstärkt repressionsapparat, tillåta att
förorten och den svenska arbetarklassen organiserar sig och kräver en större
del av kakan?
Det verkar som om KP helt enkelt
glömt bort vad den borgerliga staten
är för något. Vi låter Lenin påminna
KP om detta. I Staten och revolutionen
skriver han:
Enligt Marx är staten ett organ för
klassvälde, ett organ för den ena klassens undertryckande av den andra; den
skapar en ”ordning”, som legaliserar
och befäster detta förtryck, i det den
dämpar klassernas sammandrabbningar.
För variationer och utveckling på
detta rekommenderas även Lenins kortare sammanfattning i Om staten eller
Engels Familjens, statens och
privategendomens uppkomst. Lyssna på Radio Kommunist
Det borde alltså vara tydligt
Varje fredag 18 -19.00
vad den borgerliga staten är.
Den syn KP ger uttryck för www.kommunist.se
är i grund och botten den att
staten svävar fritt ovanför de Telefonnummer till studion
motsättningar som återfinns i 040-437070
samhället. En förstärkning av
den borgerliga statsapparaten
innebär inte att arbetarklas-

gränsskydd eller inte.
Arbetskraftsinvandringen har grunder. De polska och baltiska arbetarna
har inte stått vid den svenska gränsen i
decennier och väntat på att få komma
in och allt som hindrat dem var inte
det svenska (anti-monopolistiska?)
gränsskyddet. I framställningen lyckas
KP glömma bort socialismen.
Efter kontrarevolutionen 1989 raserades socialismen och de östeuropeiska
länderna plundrades fullständigt. I
DDR övergick uppemot 90 % av folkegendomen i privata, västtyska händer.
Samma sak hände i Polen och övriga
Östeuropa, där det som var lukrativt
övergick i utländsk ägo och det som
inte var lukrativt på den kapitalistiska
marknaden lades ned. Detta har skapat en enorm fattigdom och en enorm
misär i hela Östeuropa, vilket i sin tur
drivit på arbetskraftsutvandringen. Det
som hindrat de polska arbetarna att ta
sig till Sverige och lönedumpa var inte
det svenska gränsskyddet, det var socialismen, som garanterade ett visst välstånd och som utgjorde ett skydd mot
imperialismen.
Vore då ett återupprättat gränsskydd
en lösning? Svårt att säga. Lösningen
är i vart fall inte kamp mot de polska
eller baltiska arbetarna. De lämnar sitt
land för att de måste; för att det svenska och tyska finanskapitalet plundrat
länderna så till den ringa grad att stora
delar av arbetarklassen inte ser någon
framtid i sitt eget land. Ett återupprättat gränsskydd riskerar att spä på rasistiska och chauvinistiska föreställningar
om ett skydd mot polacker som ”kommer för att sno våra jobb.” Kampen
måste i första hand vara mot det svenska finanskapitalet, som tjänar dels på
lönedumpning och arbetskraftsimport,
men också på den brutala utsugningen
av Östeuropa.
Det krävs inte mycket för att beteckna KPs utspel som opportunistiska.
Den stora majoriteten av folket i förorten är inte klassmedveten och deras
krav är inte baserade i deras behov
som klass. Det kommunistiska partiets uppdrag i en sån situation är att
arbeta för att väcka deras klassmedvetande, att göra klart för dem hur
samhället ser ut (det inbegriper också
att klargöra den borgerliga statens
roll). Att springa efter klassen och att
opportunistiskt kräva det som folket
kräver är inte kommunistisk politik.
Andreas Sörensen
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Riktiga människor och avskräde
Du vet väl om att det finns två slags
människor? Du kanske inte har lärt dig
det i skolan eller på jobbet, men nu så
är det så i alla fall, enligt våra folkvalda
politiker.
Dels finns det riktiga människor, såna
som vi svenskar är i Sverige, till exempel. Det kan variera lite vilka som är
riktiga människor, beroende på var
man befinner sig. I Sverige är riktiga
människor hyfsat ljushyllta och pratar
begripliga språk. Begripliga språk varierar också med platsen.I Sverige är
förstås svenska ett begripligt språk, och
engelska. Kanske tyska också. Riktiga
människor har fattat koden och vet hur
man beter sig, det är självklart. Du är
antagligen en riktig människa. Bra för
dig.
Sen finns det människor som är avfall, sopor och skit och som förtjänar
det dom får. För inte alltför länge sen
var judar såna där avskrädes- och
undermänniskor och här i Sverige
stämplade myndigheterna ett tydligt J
i deras pass när de skickades hem till
Tyskland, så att kollegorna där skulle
veta vad det var för returer de fick och
kunna agera på det. Ta sitt ansvar, som
det heter. Och det gjorde dom ju – med
besked.
Nu är det andra myndigheter som
ska ta sitt ansvar, säger statsministern
och migrationsministern och alla andra
makthavare och moralens väktare och
stirrar allvarsamt på oss i teverutan.
Just nu är det Afghanistans myndigheter som måste göra det, för vi kan ju
verkligen inte ta hand om alla deras
undermänniskor och lorthundar. Och
så får ju Afghanistan pengar från EU
för det, så lite ansträngningar får man
väl kräva när vi dumpar dom här….
människorna? om vi nu ska uttrycka
oss finkänsligt.
I Afghanistan är man förstås inte så
finkänslig, för dom Sverige dumpar är
hazarer, och i Afghanistan är hazarer
helt klart undermänniskor. Varför? Ja,
det både syns och hörs ju - de är
av mongolisk härkomst, de har
bott i ett bergsområde avskilda
från resten av folket under lång
tid och vet inget om nåt får man
anta, de har ett annat språk och
de är inte rätt sorts muslimer.De
är bra att ha när riktiga skitjobb
behöver göras, och det är helt
okej att spöa upp dom om inga
skitjobb finns. Det går också
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bra att kidnappa unga pojkar, tvinga
dom att dansa för lystna gubbar och
sen våldta dem efteråt. Eller att tvinga
in dom i armén som kanonmat så fort
dom kommit i tonåren. Häromveckan
stoppades en minibuss med åtta hazariska gruvarbetare av människor som
kanske var rätt sorts riktiga människor
i Afghanistan, med rätt sorts religion,
utseende och begripligt språk. Arbetarna tvingades ut och sköts rakt av, som
man gör med ohyra. Myndigheterna
tog sitt ansvar och ryckte på axlarna.
Det är ju inte så konstigt att hazarer
försöker fly från Afghanistan och lever
papperslösa i t.ex. Iran. Vad det kan
innebära att leva papperslös i Iran vågar man knappt tänka på, men en sak
är säker: även Iran har ögonen på unga
pojkar – barn – för att fylla ut leden av
soldater som ska slåss i Syrien. Och så
har då en del av dessa förföljda ungdomar på förfärande och farliga vägar tagit sig till Sverige. Berättelserna om vad
de har utstått skulle kunna fylla böcker
– familjer har drunknat, de har förlorat
sina vänner, allt vad de och deras föräldrar har kunnat skrapa ihop har gått
till hänsynslösa människosmugglare.
Och vad händer med dem här? Jo,
det ska jag tala om: myndigheterna
här tar sitt ansvar, det kan ingen förneka. För det första ser det ju illa ut
att skicka bort barn även om de är undermänniskor, så deras ålder höjs raskt
med ett par år här och där, för de har
ju inga papper (det ingår liksom i begreppet papperslös, eller i begreppet
efterblivet bergsfolk med fel språk) och
om de skulle ha det så är det fel sorts
papper. När de väl fått en vuxen ålder
tas de bort från de familjehem där de
hade hamnat på så lögnaktig grund och
stoppas in i boenden där de verkligen
inte kan lära sig nåt om Sverige, men
det behövs ju inte heller. Sen väntar de
och sen får de besked om utvisning till
Afghanistan, ett land som många av
dem aldrig satt sin fot i eftersom deras
föräldrar hade flytt därifrån. Sista tiden

före avhysning tillbringar de i ett förvar (läs: fängelse för oskyldiga människor) nära Arlanda. På flygplatsen i Kabul dumpas sedan till slut en last unga
hazarer utan pengar och utan familjer
att vända sig till. Rekryteringskontoret
till armén har öppet, så de behöver inte
fundera så länge på vart de ska ta vägen. Att leva hemlös som hazar på Kabuls gator är det andra alternativet och
då är det ju bra med det militära. Så
dör dom undan lite snabbare och renligare. Det enda som fattas är ett papper med ett tydligt H stämplat i, så att
kollegorna i Kabul vet vad det är för
returer de får och kan agera på det.
Vill du spy nu? Då tycker jag du ska
skänka en tanke åt vanliga svenskar
som inte har lärt sig att göra den rätta
uppdelningen av människor. Som på
egen bekostnad behåller de nyss ålderuppskrivna pojkarna i sina hem fast
pengarna egentligen inte räcker. Som
skriver brev till sossar och miljöpartister och försöker väcka samvetet hos i
vart fall någon enda, som JO-anmäler
och bråkar vid förvaret nära Arlanda,
som samlar in namn och författar insändare och ringer journalister och
samlar pengar till en dokumentärfilmare som ska till Afghanistan för att
berätta om vad som händer med dem
som skickats dit. Det är det som kal�las solidaritet. Det är det som kallas att
stå på rätt sida av barrikaden. Och det
kallas att ha lärt sig att alla människor
har samma värde och att värde är något man måste kämpa för. Det är dom
vanliga människorna, vare sig dom är
svenskar, hazarer eller vad som helst
annat som är hoppet och framtiden,
nämligen. Om vi vägrar lära oss makthavarnas språk kanske vi en dag får
pass stämplade med M för människa…
Marina Weilguni

debatt

KD:s Andreas Carlsson
och hans
förkärlek till gummikulor

Kampfonden

Kristdemokraternas Andreas Carlsson nämnde den 22 februari i Morgonekot
att Polisen skulle få tillgång till gummikulor. I Nordirland har gummi- och
plastkulor orsakat 17 dödsfall och flertal skadade och handikappade. Flera
var under femton år. En av dessa var en tioårig pojke som hette Stepen Geddis,
Belfast. Han blev träffad i huvudet och avled några dagar senare. En medelålders kvinna, Emma Groves, som hängde tvätt utomhus träffades och blev
blind.
Den dåvarande Toryregeringen hävdade att provinsen enbart hade problem
med lag och ordning.
Det var det brittiska försvaret Ministery of Defence – MoD - som introducerade gummikulorna och sedermera plastkulorna. Gummi- och plastkulor var designade som ett ickedödande vapen och är gjorda för att användas
mot folksamlingar och upplopp i städer. Men även mot fotbollshuliganer.
Sedan dess har även andra länder använt dessa mycket dödliga vapen. Till
exempel i Ukraina, Paris och många fler andra länder.
Det europeiska parlamentet försökte 1982 förbjuda vapnet i medlemsländerna men utan att lyckas.
Här är alla människorna som har avlidit på Nordirland sedan de träffats
av gummi- och plastkulor:
Francis Rowntree, 11 år.
Tobias Molloy, 18 år.
Thomas Friel, 21 år.
Stephen Geddis, 10 år.
Brian Stewart, 13 år.
Michael Donnelly, 21 år.
Paul Whitters, 15 år.
Julie Livingstone, 14 år.
Carol Ann Kelly, 12 år.
Henry Duffy, 45 år.
Nora McCabe, 30 år.
Peter Doherty, 33 år.
Peter McGuinness, 41 år
Stephen McConomy, 11 år.
Sean Downes, 22 år.
Keith White, 20 år.
Seamus Duffy, 15 år.
Det är människor som kunde ha haft en framtid. Men i stället dödades de
av ett ickedödande vapen, ett s k non-lethal vapen.
Fler poliser och gripanden löser inte förortens problem. Borgerlighetens
(och KP:s) kortsiktiga och illa genomtänkta förslag eller krav gör att man
endast låser in problemen till en grupp och förort och frustrationen, arbetslösheten, fattigdomen och segrationen blir ännu värre.
Kerstin Stigsson

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