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På fredagskvällarna satt vi där i TV-soffan 
samtidigt med någon miljon (?) övriga invå-
nare i landet och tittade på ”På spåret” och 
försökte klura ut vad paret Luuk och Lind-
ström menade med sina fantasifulla – och ofta 
rätt långsökta – ledtrådar gällande resmålet. 

Vart är vi egentligen på väg? En besynnerlig mailväxling
Jag hade en besynnerlig mailväxling den 12 – 
13 mars med Sveriges Radios reporter Maria 
Persson Lövgren. Löfgren är korrespondent 
i Ryssland, Ukraina och en del andra länder. 
Det finns många journalister som inte svarar 
på mina frågor när jag skickar frågor till dom. 
Men det finns en del som gör det.

Bild och text Hans-Magnus Meincke och Kristina Eriksson

Den svenska byggmarknaden är i praktiken 
koncentrerad i händerna på fyra monopol...»
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Innehåll

I egenskap av mötesdeltagare på det 
trettonde MECYO-mötet, som hölls inför 
hundraårsdagen av Oktoberrevolutio-
nen, kräver vi att samtliga attacker mot 
Syrien, ledda av USA, EU, Turkiet och gul-
fländerna, upphör. Vi kräver ett tillbaka-
dragande av alla utländska makter från 
Syrien och att de krigsbrott som begåtts 
av imperialisterna bestraffas. Vi tillkän-
nager att vi kommer att kämpa ända in 
i slutet för fred, välstånd och rättvisa, 
något som Syriens hängivna och heder-
värda folk har förtjänat genom sitt mot-
stånd.

Religiösa grupper såsom IS, Al-Nusra 
och FSA (Fria Syriska Armén) beväp-
nas och finansieras av imperialisterna. 
Den imperialistiska terrororganisatio-
nen NATO ökar sin militära närvaro i 
regionen för varje dag som går. Genom 
imperialistiska komplotter deltar impe-
rialistiska länder i regionen, i synner-
het Turkiet, Saudiarabien och Qatar, i 
militära och politiska operationen mot 
Syrien, något som främjar religiös fun-
damentalism, vilket i sin tur alltid tjä-
nar imperialismens intressen.

Imperialismens kriser och konflik-
ter gör processen i Syrien ännu mer 
komplicerad och svårlöslig. Mitt bland 
konflikterna om profit dör miljontals 
syriska medborgare när de försvarar 

sitt land mot imperialistisk interven-
tion eller när de tvingas lämna sitt 
land. Detta är den ena sidan. På den 
andra sidan finner vi det syriska folket 
och ungdoen. Imperialistiska makter 
har i flera år varit oförmögna att få 
dem att kapitulera. Vi finner ett syriskt 
folk som försöker sätta stopp för den 
imperialistiska interventionen i regio-
nen. Vi upprepar återigen att vi står 
solidariska med deras berättigade och 
legitima kamp mot imperialisterna.

Vi sätter oss till motvärn mot impe-
rialistiska interventioner ledda av USA-
imperialismen.

Vi fördömer NATOs närvaro i regio-
nen och vi fördömer dess 
medlemsländers militära 
och politiska närvaro i 
Syrien.

Vi motsätter oss det 
rasistiska och fascistiska 
förtryck som utövas mot 
de syriska flyktingar som 
tvingades att lämna sina 
länder på grund av den 
imperialistiska aggres-
sionen. Vi fördömer ka-
pitalisternas utnyttjande 
av dem som billig arbets-
kraft och vi fördömer det 
smutsiga köpslåendet om 
dem mellan europeiska 

kapitalister och bland annat Turkiet.
Vi uppmanar de europeiska arbetar-

na och ungdomen att trappa upp den 
antiimperialistiska kampen och ställa 
sig på det syriska folkets och den sy-
riska ungdomens sida. De har i flera 
år hållit ut mot den imperialistiska in-
terventionen. Vi fördömer också den 
smutsiga borgerliga flyktingpolitiken. 
Vi uppmanar till ett försvar av allian-
sen mellan arbetande flyktingar och eu-
ropeiska arbetare!

uttalaNde frÅN det 13 mötet 
för eurOpeiska kOmmuNistiska 

uNgdOmsOrgaNisatiONer

Vi står vid Syriens folks och dess ungdoms 
sida mot imperialistiska interventioner
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ledare

Monopolen kan inte lösa bostadsbristen
I mitten av februari skrev styrelsen för 
Upplands Byggförening i UNT att den 
enda lösningen för bostadskrisen var 
samarbetet. Anledningen är att avtals-
rörelsen är nära förestående och då blir 
plötsligt samarbetet viktigt för kapita-
listerna. Att dessa skulle kunna lösa bo-
stadsbristen är däremot löjligt, vilket en 
snabb titt på verkligheten visar.

Den svenska byggmarknaden är i prak-
tiken koncentrerad i händerna på fyra 
stora monopol: Skanska, PEAB, NCC 
och JM Bygg. I dessa fyra monopolfö-
retag har även de fyra största bankerna 
omfattande ägaran-
delar, ofta uppemot 
10 procent. För ban-
kerna, vars vinst till 
stor del utgörs av 
bolån (vi snackar 
om tiotals miljar-
der kronor årligen), 
är det uppenbart 
att det inte finns in-
tresse att bygga bort 
bostadskrisen. Byg-
ger man bort den, 
så sjunker priserna. 
Sjunker priserna, så 
sjunker bankernas 
(och i förlängningen, 
byggmonopolens) 
profit.

H y r e s m a r k n a -
den är inte mycket 
bättre. För några 
år sedan föränd-
rades riktlinjerna 
för de kommunala 
b o s t a d s b o l a g e n , 
vilka nu måste vara 
vinstdrivande. Detta 
öppnade upp för en ny hyresmarknad, 
där företag som Rikshem och Stena 
Fastigheter kan göra storvinster på att 
renovera sina lägenheter och tvinga hy-
resgästerna att acceptera upp till 90% 
höjda hyror. Detta kan de göra för 
att det finns en bostadsbrist. Det finns 
människor som är desperata nog att 
betala dubbelt så hög hyra för en lä-
genhet som någon annan nyss körts ut 
ur. Utan bostadsbrist, ingen möjlighet 
för chockhöjda hyror.

Den stora motsättningen i det här lä-
get, och anledningen till att det fortfa-
rande byggs bostäder, är motsättningen 
mellan monopolen som grupp och mo-
nopolen som enskilda företag. Banker-
na som grupp har ett intresse i att hålla 
bostadskrisen igång, medan varje en-
skild bank har ett intresse i att kapa åt 

sig så stora marknadsandelar som möj-
ligt innan de andra. Denna motsättning 
existerar också hos byggföretagen. Ju 
mer man bygger, desto mindre tryck på 
marknaden, vilket byggföretagen som 
grupp inte tjänar på. Varje byggföretag 
måste dock bygga så mycket som möj-
ligt, för att kunna ligga före sina kon-
kurrenter. Lösningen, om än tillfällig? 
Truster, överenskommelser och kartel-
ler. Man måste fråga sig varför det bara 
byggs några tiotusentals lägenheter om 
året, när det egentligen skulle behövas 
flera hundratusentals.

Bostadskrisen är inget nödvändigt 
ont eller något som vi kan samarbeta 
bort – det är ett resultat av att banker-
na, byggherrarna och hyresföretagen 
fört en politik som skapat en brist på 
bostäder. I somras rapporterade DN 
om just hur detta går till. Byggherrarna 
sitter ofta på mark utan att bygga på 
den, just för att pressa upp priserna 
och istället för att bygga efter behov 
bygger man i etapper, vilket drar ut på 
tiden och pressar upp priserna. Genom 
dessa strategier kan de ta maximalt be-
talt för nya lägenheter. Det handlar helt 
enkelt om att några få byggherrar och 
banker tar ut monopolvinster. Mono-
polen brandskattar helt enkelt folket, 
för att låna Karl Marx ord.

Det finns ingen lösning på bostads-
krisen i det samarbete som monopolen 

pratar om, det är bara spel för galleri-
erna. Det krävs istället en kamp mot 
monopolen – bara genom att bekämpa 
dem och i slutändan avskaffa dem kan 
vi lösa de problem de skapat. Istäl-
let för att samarbeta och förlänga bo-
stadskrisen är det enda rimliga att ta de 
vinster bankerna gjort på folkets rygg 
och bygga bostäder av dem, att ta den 
profit byggherrarna gjort genom att 
neka folk bostäder och se till att var-
enda människa som bor i Sverige har 
en bra, billig och fräsch bostad och att 
ta den vinst som hyresföretagen gör på 

chockhöjningarna av hyrorna i arbe-
tarområden och lyxrenovera varenda 
lägenhet som finns utan extra kostnad!

Detta låter sig enkelt sägas. Istället 
för att fortsätta lyssna på monopo-
lens snack om ansvar, samförstånd och 
samarbete måste facken vara det som 
de egentligen ska vara: kamporganisa-
tioner för arbetarklassen. Att snacka 
om samförstånd när folk inte har nå-
gonstans att bo är en förolämpning. 
Den enda lösningen på bostadskrisen 
är en kamp mot monopolen och mot 
den samförståndsanda som låter dem 
suga märgen ur vanligt folk. Låt alltså 
avtalsrörelsen präglas av kampvilja, 
organisering och offensiv mot de som 
brandskattar folket!
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Fredsrörelsen i Sverige är på fötter igen
2016 blev det känt att den svenska för-
svarsmakten vid sidan av flera andra 
övningar förbereder den största krigs-
övningen sedan 1990 med namnet Au-
rora -17 för tiden 18 – 29 september i 
år. De tre centrala övningsområdena är 
Göteborg, Mälardalen och Gotland. 20 
000 soldater ska träna till en kostnad av 
583 miljoner kronor. Samtliga vapenslag 
är involverade. I slutet av 2016 hade 
Försvarsmakten på sin hemsida en video 
där ÖB med emfas förklarade nödvän-
digheten att träna försvarets alla delar 
som ska skydda Sverige och svenska 
värderingar. Och detta tillsammans med 
tio inbjudna andra länder. Det hårt kriti-
serade värdlandsavtalet är centralt och 
upp till ettusen amerikanska elitsolda-
ter kommer att landsättas i Göteborg. 
Videon med ÖB och alla bombastiska 
stridsscener är nu borttagen och Aurora 
-17 nämns enbart på en lista med andra 
övningar. Men Aurora har fått fredakti-

vister på fötter igen efter chocken över 
att den svenska riksdagen i maj i fjol 
beslutade att, om NATO så önskar, står 
Sverige som värd för militäralliansen 
och härifrån får NATO också gå till at-
tack österut. 

Varför namnet Aurora -17? Det märks 
att många unga är aningslösa och att 
många äldre vet inte heller för histo-
riekunskaperna är torftiga. I novem-
ber 1917, alltså för hundra år sedan, 
låg den ryska kryssaren Aurora i Pet-
rograds hamn och sköt signalen som 
startade Oktoberrevolutionen. Om nu 
det svenska försvaret i samarbete med 
NATO grubblar över en namngivning 
för en av de största militärövningarna 
genom tiderna så vill man gärna tro att 
de tänkte på denna händelse för hund-
ra år sedan för deras formella historie-
kunskaper är inte illa . Knappast för att 
hylla Oktoberrevolutionen utan för att 

uttrycka hån över att den socialistiska 
stat som hade sin upprinnelse 1917 inte 
längre finns. Men den som skrattar sist 
skrattar bäst. Medan Aurora sköt för 
fred och bröd 1917 kommer i septem-
ber 2017 samtliga vapenslag att strida 
enligt ett senario för konfrontation, va-
penmakt och krig. 

Fredsrörelsen är som sagt på fötter-
na. I Göteborg blir det en protesthelg 
runt 16 september då en demonstra-
tion kommer att ordnas. I Stockholm 
blir det protestmöte på Sergels torg lör-
dagen den 9 september. Fredsmarscher 
planeras i både Stockholm och Göte-
borg. Flygbladet STOPPA AURORA:s 
första upplaga är redan slut men nästa 
kommer snart.

www.stoppaaurora.se och www.nej-
tillnato.se  är viktiga adresser för infor-
mation och flygblad.

BarBara BrädefOrs

UPPROP – STOPPA 
KRIGSÖVNINGEN AURORA!
för Att den bidrAr till det för-
sämrAde säkerhetsläget runt 
östersjön
Aurora beräknas alltså bli den största 
krigsövningen i Sverige sen Kalla kriget 
och den första övning då stöd från USA 
uttryckligen finns med som en del av det 
som kallas landets försvar. Men även 
om Aurora på så sätt står för något nytt 
är den egentligen bara det senaste steget 
i en decennielång utveckling.

Det är en utveckling som har gått 
från nordiskt samarbete och fredsbe-
varande uppdrag till uttalat Nato-sam-
arbete och rena krigsövningar. Två av 
de hittills största övningarna är Cold 
Response och Arctic Challenge Exer-
cise. Sättet på vilket de har vuxit och 
ändrat fokus är representativt för den 
större förändringen i Försvarsmaktens 
övningsverksamhet.

Cold Response genomfördes första 
gången 2006 och var då en norskledd 
övning. I det första scenariet ingick att 
undsätta ett jordbävningsdrabbat land. 
[4] Den har sedan dess genomförts i 
stort sett vartannat år och i takt med 
att övningen har vuxit har mer och mer 
av övningen överförts till Sverige. An-
talet deltagande soldater har gått från 
cirka 10 000 till cirka 16 000.

Arctic Challenge Exercise, ACE är 
en mer renodlad flygstridsövning. Öv-
ningen hette från början Nordic Air 
Meet och var då ett samarbete mellan 
Sverige, Finland, Norge, Danmark och 
Schweiz. Inom några år bjöds också 
USA och Storbritannien och senare en 
rad andra NATO-länder in. År 2013 
fick övningen namnet ACE. Den var då 
den största flygövning i Europa. Två år 
senare var övningen ännu större och 
enligt Försvarsmakten världens största 
det året. [6]

ACE besvarades omedelbart med en 
rysk storövning. I utvecklingen av öv-
ningar finns det alltså en stor grad av 
ömsesidighet. Aurora är nu alltså det 
senaste steget i den här rustningsspira-
len. Som sådan bidrar den till att för-
sämra säkerhetsläget kring Östersjön 
ytterligare.

för Att den innebär ett ytterli-
gAre närmAnde till kärnvApenAl-
liAnsen nAto 
De små stegens politik bort från allians-
frihet till närmande till Nato

Vid Sovjetunionens upplösning 1991 
hade Sverige, bortsett från medverkan i 
FNs fredsbevarande styrkor, inte delta-
git i strid på närmare 200 år. År 1994 

beslutade riksdagen att Sverige skulle 
bli medlem i Partnerskap för fred PFP 
som bildades för att främja samarbe-
tet mellan Nato och alliansfria länder. 
Även delrepubliker i det forna Sov-
jetunionen inklusive Ryssland inbjöds. 
(Warsawapakten hade upplösts 1991.) 
PFP skulle främja säkerheten i Europa. 
Emellertid har Nato kommit att allt-
mer utpeka Ryssland som orsak till 
det försämrade säkerhetsläget i Europa 
och uteslutit landet ur samarbetet. PFP, 
och därmed Sverige, har samtidigt knu-
tit nära kontakter med Nato.

1995 blev Sverige medlem i EU. 
”Fram till 1990 hade neutralitetspo-
litiken bedömts vara ett hinder för att 
Sverige skulle söka medlemskap. Sve-
rige trädde därmed in i en politisk al-
lians med syftet att främja fred, demo-
krati och välfärd i Europa. Efter flera 
år av ökad integration med Nato och 
EU gjordes en särskild markering 2009 
då riksdagen ensidigt antog en så kall-
lad solidaritetförklaring.” (s 148-149, 
Sverige Nato och säkerheten av Hans 
Blix m fl, antologi 2016, också kallad 
Nato-utredningen.)

Lissabonfördraget i EU artikel 42.7 
säger: ”Om en medlemsstat skulle ut-
sättas för ett väpnat angrepp på sitt 

4           Riktpunkt nr 3 2017



InrIKeS

territorium, är de övriga medlemmarna 
skyldiga att ge den medlemsstaten stöd 
och bistånd med alla till buds stående 
medel i enlighet med artikel 51 i För-
enta Nationernas stadga. Det ska inte 
påverka den särskilda karaktären hos 
vissa medlemsstaters säkerhets- och 
försvarspolitik”. (FN-stadgan, https://
www.unric.org/sv/information-on-
fn/11. Se också föredrag i Fredsrörel-
sen på Orust, www.fredsrorelsen-pa-
orust.se den 20 okt. 2016 av Jan Öberg 
– klicka på bilden.)

Den svenska solidaritetsförklaringen 
antogs, som nämnts, av riksdagen den 
16 juni 2009. Den hade följande for-
mulering: ”Sverige kommer inte att 
förhålla sig passivt om en katastrof el-
ler ett angrepp skulle drabba ett annat 
medlemsland eller nordiskt land. Vi 
förväntar oss att dessa länder agerar på 
samma sätt om Sverige drabbas. Sve-
rige bör därför kunna såväl ge som ta 
emot militärt stöd.” Vare sig detta el-
ler Lissabonfördragets artikel 42.7 sä-
ger att Sverige i fall ett EU-land angrips 
ska delta milliärt.

Deltagande i Natos krig. Under åren 
har Sverige utvecklat ett nära samar-
bete med Nato: Sverige har deltagit i 
krigen i Jugoslavien, krig som ledde till 
landets upplösning. Sverige har varit 
aktivt både i Afghanistankriget, som 
ännu inte är avslutat, där dödande 
sker dagligen, och i kriget mot Libyen. 
Vi har sett vilka katastrofer dessa krig 
lett till. Alla dessa krig har skett i sam-
arbete med Nato och i synnerhet dess 
starkaste stat, USA. Läs Lagen mot 
krig – Om FN-stadgans våldsförbud 
och aggressionskrigen av Rolf Anders-
son m fl (2013).

Omfattande krigsövningar har under 
senare år skett tillsammans med Nato-
länder och andra länder i Europa, så-
som Finland och Schweiz. En del är 
återkommande varje eller vartannat år. 
(En uppräkning finns i den nämnda an-
tologin av Blix m fl, ss 165-167.)

2010 antog Sverige som mål för 
samarbetet inom PFP att sluta avtal om 
Samförstånd med Nato om värdlands-
stöd, något som också gjordes först på 
regeringsnivå, sedan med riksdagsbe-
slutet den 25 maj 2015:

Värdlandsavtalet innebär bl a att 
Nato efter inbjudan från regeringen 
får stationera trupper och personal på 
svensk mark. Det finns i avtalet inget 
uttalat förbud mot att placera kärnva-
pen här. Sverige har inte heller ett så-
dant lagligt förbud, något som många 
efterfrågar (Finland har det). Ordet 
kärnvapen är inte nämnt i avtalet. 
Dock vet vi att Natos militära doktrin 
bygger på en blandning av konven-

tionella vapen och kärnvapen där hot 
med kärnvapen är en viktig del. USA, 
som den mäktigaste staten, testar och 
utvecklar kärnvapen till stora kost-
nader och förbehåller sig rätten att 
använda kärnvapen först (något även 
Ryssland gör).

I Värdlandsvtalet innefattas möjlig-
heten att föra krig mot tredje land från 
svenskt territorium. Hela avtalet avser 
att underlätta samarbetet genom för-
beredelser. Under avsnittet Syfte står: 
2.1 ”Syftet med detta 
samförståndsavtal är 
att fastställa principer 
och förfaranden för 
upprättandet av ba-
seringsområden och 
tillhandahållandet av 
värdlandsstöd till Na-
tos styrkor i, och med 
stöd från, värdlandet 
under Nato-ledd mi-
litär verksamhet.” De 
står vidare att avtalet 
är avsett som grund 
för planering av behö-
rig myndighet i värd-
landet (Sverige) och 
Nato-befälhavaren in-
för överenskommelser 
om värdlandsstöd för 
olika typer av Nato-
ledd militär verksam-
het.

Den nu planerade krigsövningen Au-
rora 17 avser en träning utifrån värd-
landsavtalet.

för Att freden bevArAs genom dip-
lomAti, sAmArbete och sAmtAl
Fredliga relationer skapas genom att 
analysera konflikter ur ALLA parters 
perspektiv, att samtala och söka vägar 
tillsammans där ingen part känner sig 
förfördelad och inte hörd och respek-
terad.

Det finns numera mycket kunskap 
om konflikters uppkomst, dynamik 
och hur de bäst hanteras. Till stor 
olycka för världen utnyttjas inte dessa 
kunskaper i utrikes-, säkerhets- och 
försvarspolitik. Förvars- och säker-
hetspolitiken förfelar sina mål när en-
dast kortsiktiga intressen för det egna 
landet beaktas. Idag måste vi tänka 
globalt, tillgodose människors behov 
och lägga resurser på de verkliga hoten 
mot oss alla: klimat/miljö, orättvis för-
delning och kärnvapen. I stället utgår 
de makthavande från ett militärt tän-
kande vilket leder till upptrappning av 
konflikter och en uppåtgående spiral 
av hot och våldsanvändning. Man för-
bereder för krig i stället för att skapa 
fred med fredliga medel. Detta skapar 

enorma flyktingströmmar och stort li-
dande. Upptrappning av våld sker och 
otryggheten ökar. Man lägger skuld på 
den andra sidan.

Gemensam säkerhet skapas inte till-
sammans med andra i allians MOT en 
tredje. Idag ser vi hur man faller till-
baka på ett vi-och-domtänkande i ut-
rikespolitiken, ja även i media, något 
som vi i andra sammanhang förkastar.

Gemensam säkerhet handlar, tvärt-
om – i enlighet med Olof Palmes rap-

port med samma namn – om att bygga 
tillit och undvika upptrappning. Sank-
tionerna mot Ryssland och dagliga 
påståenden att Ryssland utgör den ag-
gressiva parten och att dess ledare har 
allehanda onda egenskaper och avsik-
ter, motverkar fred. Vi – och världen – 
har inget att vinna på att utse Ryssland 
eller något annat land till vår fiende. 
Den öppna, inkännande dialogen mås-
te upprätthållas, även med diktatorer/
auktoritära ledare och även om, och 
när, dessa handlar på ett sätt som vi 
upprörs över.

Under den tid Sovjetunionen och 
USA under Kalla kriget upprätthöll 
den så kallade Terrorbalansen hade 
Sverige diplomatiska relationer till Sov-
jetunionen och handeln fungerade. Nu 
är sedan en längre tid relationen mellan 
Sverige och Ryssland bottenfrusen. Vi 
motsätter oss detta och uppmanar till 
dialog i enlighet med principer för god 
konflikthantering.

Vi behöver öva i ödmjukhet och att 
se problem ur många perspektiv. Först 
då kan vi tillsammans med andra söka 
och finna lösningar som i en ständig 
process leder bort från våld mot fred.

stOppa aurOra
www.stoppaaurora.se
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Låt oss skapa ett energipo-
litiskt program värt namnet
1980 tillhörde undertecknad nejsidan 
i folkomröstningen om kärnkraft! Men 
vi var många som inte flöt med i den 
nejström som rådde bland kändisar och 
en del borgerliga debattörer. Istället ut-
vecklade vi en egen klassmässig linje, 
där huvudparollen löd: ”Nej till Wal-
lenbergs och Bohmans kärnkraftssam-
hälle!” 

Med denna paroll ville vi understryka 
att vår tveksamhet till kärnkraft inte 
bottnat i teknikfientlighet, utan i över-
tygelsen om att kärnkraftens säkerhets-
problem inte går att lösa inom ramen 
för en kapitalistisk profitproduktion. 
Kravet på högsta möjliga vinst är oför-
enligt med kravet på hundraprocen-
tig säkerhet. Ett krav som måste gälla 
inom en industri där varje fel kan få 
oöverskådliga konsekvenser och 
där avfallsproblemet är olöst.

Nu vann ju linje 2 som, till skill-
nad mot linje 3, förespråkade en 
mer nyanserad avvecklingstakt. 
Vårt parti stödde linje 2 och vi vå-
gade oss till och med på att före-
språka en utbyggd kärnkraft efter-
som samhället behövde energi.

Under senare år har den själv-
goda uppblåstheten förvandlats till 
ett hångrin. Olyckstillbuden har 
varit många på de svenska kärn-
kraftverken, inte minst på Fors-
mark, där man sommaren 2006 
var en hårsmån från en katastrof.

Tydligare än så kan det inte sä-
gas. Profit och kärnkraftssäkerhet 
går inte ihop!

Den bistra sanningen är att av-
regleringen av elmarknaden inte 
bara lett till en fördubbling av el-
priserna, tvärtemot alla sockrade löf-
ten, utan dessutom till en torpedering 
av en långsiktig energipolitik och av 
den energiomställning som diverse po-
litiker talar så vackert om.  

Idag svarar vindkraften för nästan 
40 procent av Danmarks elproduk-
tion och deras mål är att nå 50 pro-
cent inom ett årtionde. I Sverige svarar 
vindkraften för ungefär lika mycket 
energi i vissa delar av landet medan an-
dra delar knappt har någon vindkraft 
alls att räkna med. Dock har det visat 
sig att det under de kalla vintermåna-
derna så satsar halvstatliga Vattenfall 

hellre på mer profitgivande kolkraft i 
Tyskland.

Det har nu gått snart 40 år sedan 
kärnkraftsomröstningens beslut om en 
avveckling av kärnkraften. Men trots 
satsningen på vind- och solkraft, så 
producerar de svenska kärnkraftverken 
mer el än någonsin. Någon avveck-
lingsplan existerar naturligtvis inte.

Ett avgörande faktum är att profit 
inte går att förena med långsiktig sam-
hällsplanering. En första åtgärd måste 
därför vara att återreglera elmarkna-
den och att underkasta kraftbolagen 
en strikt statlig kontroll. Varför inte 
besluta om en helt förstatligad energi-
sektor? Sämre än idag kan det inte bli 
och absolut inte mer riskfyllt och kort-
siktigt.

Med ovanstående ord vill jag föreslå 
att SKP klargör var man står i energi-
debatten samt tar fram ett nytt energi-
politiskt program! Och att SKP utreder 
och tar ställning för en fredlig använd-
ning av atomkraften 

mats Hedell 

Kongressdebatt:
Dags att anmäla sig till årets Nordiska 
sommarläger, ett sommarläger som ar-
rangeras av Kommunistiskt Parti i Dan-
mark (KPiD), Danmarks Kommunistiska 
Parti (DKP), Norges Kommunistiska Parti 
(NKP) och Sveriges Kommunistiska Parti 
(SKP).

Årets läger börjar lördagen den 8 juli 
och pågår till den 15 juli. Platsen för 
lägret blir Jegindö, en liten ö i den väs-
tra delen av Limfjorden. Ön är ca 6 
kilometer lång och 3 kilometer bred. 
Den täcker en total yta på 1970 hektar 
mark. Det finns 540 invånare.

Där finns en ”efterskola” som nu 
används för läger och andra samman-
komster, en hamn och härliga stränder 
som ger möjlighet till bad och fiske. 
Limfjorden är också känt för sina blå-
musslor så det finns alla möjligheter att 
måltiderna kommer att bjuda på en hel 
del av havets läckerheter.

Det finns också många sevärdheter i 
de omliggande nejderna.

Sommarlägret är en billig semester 
med politisk skolning, kultur, och om-
givningarna erbjuder alla typer av fina 
anläggningar och det finns ett rikt pro-
gram av politiska upplägg och diskus-
sioner, kultur, sport och fritidsaktivite-
ter och utflykter till Nordsjön.

Studierna kommer liksom tidigare år 
att hålla hög klass och omfatta allt från 
antiimperialistisk kamp, facklig kamp, 
kampen för socialism och agitation 
och propaganda. Men sommarlägret 
ger också goda möjligheter till rekrea-
tion och umgänge med kamrater.

Teman för den politiska skolningen 
är bland annat ”Det kommunistiska 
Partiet”, ”Kampen mot militarism och 
EU”, ”Facklig kamp” och ett tema som 
ungdomarna i Norden skall bestämma. 

Inkvartering blir i huvudsak i två-
bäddsrum, och en del familjerum.

Lägret håller hög standard och är 
handikappanpassat, därför blir kost-
naderna för lägret i år 1500: – för vux-
na, barn under 6 år gratis, skolbarn 
upp till 20 år 300: - och för unga med 
studiekort 800: -.

Anmäl dig snarast, först till kvarn…, 
platsantalet är begränsat.

Anmälan och frågor, particentralen 
eller Jan telefon 0703 454216.

Sommarläger 2017!
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Behövs feminismen?

Under hösten har SKP Uppsala studerat 
kvinnokampen i relation till feminismen, 
vilket mynnade ut i den debatt som hölls 
med RKU Uppsala för en tid sedan.

Vi tackar RKU Uppsala för sin medver-
kan och hoppas på fler lyckade samar-
beten i framtiden.

Till skillnad från våra meddebattörer 
är inte Sveriges Kommunistiska Parti 
feminister. Den feministiska ideologin, 
med sina borgerliga rötter, vilseleder 
unga kvinnor och män att lägga energi 
på sådant som i realiteten aldrig kan 
förbättra kvinnans ställning. Kvinnans 
underordnande position är intimt sam-
mankopplad med klassamhället och 
dess materiella bas; den verkliga jäm-
ställdhet som SKP vill uppnå kan inte 
realiseras under kapitalismen med fe-
minismen som slagträ.

Genom den moderna historien är 
det framstående kommunister som 
stått längst fram i ledet och kämpat 
för kvinnans frigörelse. Detta försöker 
borgerlig historieskrivning dölja 
genom att klä kvinnliga kom-
munister i feministiska kläder för 
att avleda från den enda kvin-
nokampen som kan ge resultat, 
den socialistiska kvinnokampen. 
Feminismen döljer aktivt de re-
former som med utgångspunkt 
i Sovjetunionen radikalt för-
bättrade kvinnans ställning på 

alla plan och lyfter i dess ställe fram 
meningslöst identitetsbejakande som 
i bästa fall kan leda till ”medvetna” 
modetrender bland grupper av studen-
ter, journalister, småchefer och andra 
mellanskikt som med sitt på det torra 
har råd att hålla på med sånt som inte 
betyder något för den stora massan ar-
betarkvinnor.

De feministiska partierna idag, bland 
dem Socialdemokraterna, Liberalerna 
och Centerpartiet, kämpar för att be-
hålla det system som utgör roten till 
att människor delas upp efter ras, kön, 
etnicitet, sexualitet o.s.v. det vill säga 
klassamhället.

För arbetarkvinnan gäller det att 
ställa in siktet rätt: vad bör göras för 
att förändra livssituationen för oss på 
riktigt?

Kampen måste slå i rätt riktning för 
att ge resultat, den måste förändra de 
materiella förutsättningarna, de som 
består och som i sig själva ändrar och 

återspeglar människans attityder. Kvin-
nor och män måste gemensamt här och 
nu kämpa för 6-timmars arbetsdag, 
för bättre förskolor, äldreomsorg, lika 
lön för lika arbete, för uppgradering 
av de kvinnodominerade yrken och 
för modern adekvat mödravård. Detta 
kan inte göras genom de borgerliga 
vänsterpartierna som sprider falska 
förespeglingar om en kapitalism med 
mänskligt ansikte, om en framtid med 
reformer som går emot marknadsin-
tressena, om ändrade attityder genom 
identitetspolitk.

Nej, det kräver kamp och engage-
mang på samma sida som de som ser 
roten till problemet och som med ve-
tenskap och kampvilja kämpar för en 
annan värld. En värld fri från krig, fri 
från utsugning och människors exploa-
tering av andra människor.

Vi riktar därför en uppmaning till 
alla kvinnor som vill se förändring: gör 
som de stolta kvinnorna gjort i genera-

tionerna innan er, gör gemensam sak 
med kommunisterna!

skp uppsala
Lyssna på Radio Kommunist
Varje fredag 18 -19.00
www.kommunist.se
Telefonnummer till studion
040-437070
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Vart är vi egentligen på väg?
På fredagskvällarna satt vi där i TV-sof-
fan samtidigt med någon miljon (?) öv-
riga invånare i landet och tittade på ”På 
spåret” och försökte klura ut vad paret 
Luuk och Lindström menade med sina 
fantasifulla – och ofta rätt långsökta – 
ledtrådar gällande resmålet. 

”Vilket land är vi i? Men nu är vi i 
Sverige, det är i alla fall säkert! Nej, 
det måste vara Australien! Vi ska till 
Canberra!” Ja så där håller man på, 
man gissar och är engagerad, säkert 
inte bara hemma hos oss. Men – när 
ställer man sig samma fråga, gällande 
samhällsutvecklingen? Vart hamnar vi 
när nedmonteringen av den offentliga 
sektorn och dess trygghetssystem nått 
vägs ände.

Många oroar sig dagligen över sin 
sociala tillvaro. ”Får jag behålla job-
bet nu när företaget går dåligt och det 
ryktas om varsel? Hur ska pengarna 
räcka till varma kläder och skor åt 
ungarna, när a-kassans ersättning är så 
låg? Hur mycket kommer jag att jobba 
den här veckan, kommer nån att ringa 
från arbetsförmedlingen? Kommer inte 
beslutet om uppehållstillståndet snart?  
Tänk om vi inte får stanna? Frikortet 
på apoteket har gått ut och jag måste 
hämta ut mer medicin om två veckor – 
hur ska pensionen räcka? Hemtjänsten 
har ju blivit så dyr nu när jag måste ha 
mer hjälp.”

Att allt fler har en så tuff vardag kan 
nog vara en av orsakerna till att de sto-
ra frågorna om vart samhällsutveck-
lingen är på väg inte ställs. Det känns 
för stort.

Och förresten, vad skulle jag kunna 
göra åt det? Dit det bär så bär det, inte 
kan jag göra så mycket för att påverka 
politiken! De som bestämmer lyssnar 
ju aldrig på vanligt folk – fastän de låt-
sas ett tag – vart fjärde år. Då går mun-
nen som bara den på dem och allt ska 
bli så himla bra bara jag rösta på just 
den – eller den – eller den. Fast de låter 
tämligen lika allihop så vad ska man 
tro?

Ja, ensam och oorganiserad är man 
inte stark och utan kompass går man 
vilse i skogen av fagra löften och upp-
blåsta visioner. 

Aldrig har man hört någon av de 
politiska pratmakarna säga: rösta på 
mig så ska jag dra ner 100 miljoner på 
skolan här i kommunen på ett par år.  
Eller, välj mig så ska jag se till att ett 
par vårdavdelningar på sjukhuset i Sol-
lefteå klappar igen. Får jag din röst så 
ska vi nog klämma in fem ungar till på 

dagisavdelningarna!
Ändå är det just vad de gör – när de 

blivit valda. Skär ner, försämrar sam-
hällsservice, säljer ut vår välfärd oav-
sett politisk färg. Oavsett maskros, nej-
lika, ros, vitsippa eller vad de nu har 
för blommig symbol.

Dagens politiker pratar mycket om 
rättvisa, begreppet solidaritet har näs-
tan försvunnit! Men är det inte samma 
sak, frågar sig säkert många?

Nej, inte om man tänker efter vad 
som ryms i de respektive begreppen!

Tänk er 3 personer och en bit korv. 
Om korven delas rättvist ska alla ha 

en bit var. Men om korven delas soli-
dariskt, då ställer man först frågan: 
Vem är hungrig? 

Om 2 är mätta och en är hungrig, då 
skall den hungrige ha hela biten.

Det är vad jag kallar för solidaritet

kApitAlismen och den så kAllAde 
friA företAgsAmheten
Fick höra att en gammal kompis till 
mig, vi kan kalla honom ”Lasse” ham-
nat i trångmål med stora skulder till 
både samhället som privata fordringsä-
gare. Ingen som känner ”Lasse” kunde 
tro att det skulle gå på det sättet, men 
tyvärr så hann den kapitalistiska verk-
ligheten ikapp honom, trots hans yr-
kesskicklighet!

”Lasse” är en otroligt duktig snicka-
re och riktig yrkesman, noggrann som 
få och kallas millimetermannen av sina 
jobbarkompisar på grund av av sin 
noggrannhet. Men han råkade illa ut 
på grund av kärleken till sitt yrke. Han 
startade ”sitt” företag efter att tröttnat 
på byggherrarnas oförmåga att erbju-
da honom jobb som motsvarade hans 
kompetens. Detta i ren desperation för 
att få jobba med det han var bäst på 
och älskade att jobba med.

Han fick löfte om arbetstillfällen av 
både sin före detta arbetsgivare samt 
från andra privata arbetsgivare och 
även från privatpersoner som suktade 
efter hans noggrannhet och yrkeskun-
nande.

Han blev därför en så kallad ”fri 
företagare”. Ung, orutinerad och naiv 
som han tyvärr var så blev han ganska 
omgående blåst av en lurendrejare till 
byggmästare 

Banken satte honom i konkurs med 
en skuld på 1 500 000 kronor. Nu 10 
år senare har ”Lasses” skuld nästan 
fördubblats till 2 941 000 kronor. Det-
ta trots att han till dags dato har betalt 
in över 1,2 miljoner till banken, med 
alla räntor och inkassoavgifter.

Han jobbar veckans alla dagar oftast 
mer än 10 timmar per dag, för att beta-
la sin skuld. Detta tog tyvärr ett abrupt 
slut en dag när hans arbetskamrater 
hittade honom livlös i byggbaracken. I 
ambulansen lyckades de få liv i honom 
igen.

Hans livskraft har kapitalisterna ta-
git ifrån honom. Direktörer har skott 
sig på hans ärlighet att göra rätt för sig 
och tyvärr alltför ofta suttit på lyxkro-
garna och skålat på ”Lasses” bekost-
nad.

”Lasse” beskrev sitt liv som att det 
känns i princip som att han är dömd 
till ett värre straff än Breivik. Han har 
mindre än 6000 kr per månad att leva 
av efter att fogden tagit sitt.

Många av mina bekanta känner 
igen sig i ”Lasses” öde. En nära anhö-
rig, som har fått skuldsanering efter 
att ha blivit lurad av en bluffmakare, 
säger sig vara ”fri igen” efter fem års 
skuldsanering, men frågar ständigt vart 
pengarna tagit vägen.

Riksdagspartierna pratar ofta om att 
entreprenörerna ska rädda Sverige. I ett 
radioprogram, från häromåret, sa en 
representant för ett av Sveriges största 
åkerier, att man valt att anställa ”fria 
företagare” istället för att ha anställda.

Fria företagare, det låter fint. Men 
levnadsvillkoren pratar ett annat 
språk. För en långtradarchaufför med 
egen lastbil innebär det exempelvis be-
talt per körning, när man får någon. 
Boende i hytten, visserligen med tvätt-
möjligheter (en plastdunk med vatten) 
men man slipper ju betala hyra för 
hytten. Toaletten är i buskarna vid de 
stora lastbilsparkeringarna.

Men dessa ”fria” företagare är rela-
tivt rättslösa. Ett exempel är en chauf-
för jag hörde berättas om i vår kom-
mun som tvingades att betala 50 000 
ur egen börs, för en grindstolpe han 
råkat köra på inne på åkeriet!!

Det fria företagandet har blivit po-
litikernas lösning på alla Sveriges pro-
blem. Det började med taxiköerna, sen 
kom skolan, sjukvården, kollektivtrafi-
ken. Nu ska småföretagen också hitta 
botemedel mot Alzheimers och Par-
kinssons enligt vad media påstår.

De byggare, målare, taxi- och last-
bilschaufförer etc. som är fria företa-
gare och har ett enmansföretag tvingas 
konkurrera med sin egen hälsa som in-
sats.

De styrande sätter fortfarande sitt 
hopp till att ”fri” företagsamhet ska 
lösa Sveriges problem. Men vi härnere 
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ser en annan verklighet.
När vi på vänsterkanten blir ankla-

gade för att vara ”bakåtsträvare” för 
att vi ogillar utförsäljning av vårdcen-
traler, skolor och äldreomsorg och för 
att vi är emot ”valfrihet”, att vi förme-
nar människor rätten att välja i välfär-
den – så ska vi påminna om att det var 
arbetarrörelsen och den vänsterinrikta-
de kvinnorörelsen som kämpade sig till 
ett rättvisare samhälle med tillgång till 
utbildning, social omsorg, pensioner, 
förskolor, sjukförsäkring, fria aborter 
m.m. Allt det som bidrog till ett någor-
lunda tryggt och rättvist samhälle, pla-
nerat efter samhälleliga behov och inte 
för privata vinstintressen!

Man förstatligade och kommunali-
serade de tjänster vi alla är beroende 
av. Skapade ett mer solidariskt samhäl-
le, begränsade privatkapitalets infly-
tande över vanliga människors liv. Nu 
raseras allt detta, klassklyftorna ökar 
snabbt och borgarklassens agenda blir 
samhällets norm igen, full fart tillbaka 
till orättvisornas samhälle!

Ännu ett tjusigt exempel på hur by-
råkraterna hittar på nya påfund är väl 
införandet av produktionsmetoden 
”Lean” inom sjukvården, för att flödet 
av patienter ska bli likt bilproduktio-
nen. Men varför inte löpa linan fullt 
ut och att genomföra Henry Fords idé 
om ett löpande bandet?

Varsågoda! Ett gratistips till våra 
sjukvårdspolitiker, från undertecknad 
som fått nog av den förstelnade parti-
politik som alla etablerade partier för-
svarar med näbbar och klor eftersom 
den har blivit en födkrok för dem! Vad 
vanligt folk tycker och tänker är inte 
värt nåt!

Vad vi behöver är en omvänd ekono-
mi, det vill säga en planerad ekonomi, 
som flyttar pengar från procentare och 
storföretag, till folket. Från solsidans 
överflöd till den allt mer växande un-
derklassen, där de verkligen behövs. 
Anständiga arbetsförhållanden istället 
för slavliknande arbetsförhållanden 
samt ett gott liv för den stora massan.

Vi i dressinen, för att återgå till te-
mat för denna betraktelse, tycker att 
det är dags att dra i nödbromsen!

mats Hedell 

SKP Västernorrlands 
grundorganisation bildad

härnösAnd
Söndagen den 5 februari, samlades ett 
gäng västernorrlänningar i Härnösand, i 
ABF:s lokaler. Där hölls ett konstitueran-
de möte och en styrelse på fyra personer 
valdes.

”Äntligen har vi fått igång rörelsen här, 
vi har under lång tid planerat detta och 
nu äntligen”, säger Mats Hedell, som 
valdes till organisationens ordförande: 
”Vi kan nu köra igång med att arbeta 
för vår politik på ett mer organiserat 
sätt”

Med stort stöd från riksorganisa-
tionen bildades denna grundorganisa-
tion av medlemmar från Örnsköldsvik, 
Härnösand, Timrå och Sundsvall och 
vi hoppas nu på ett gott arbete som 
kommer att gå i samarbetets tecken.

Nu kör vi!
Vi jobbar för att stärka partiet i Väs-

ternorrland och bland arbetare ute i 
landet.

SKP är Sveriges Kommunistiska Par-
ti och har som mål att skapa ett socia-

listiskt samhälle.
Ett samhälle styrt av folkets behov 

och inte av privata vinstintressen.
Ett samhälle präglat av jämlikhet, 

gemenskap och solidaritet, både inom 
och utom landet.

Nyckeln till denna förändring i folk-
flertalets intresse ligger i ändrade ägar-
förhållanden. Landets grundläggande 
produktionssystem och den finansiella 
sektorn, banker och försäkringsbolag 
måste bli folkets gemensamma egen-
dom och underställas demokratiskt 
valda ledningar.

Produktionens vinster måste an-
vändas för att bygga en stark och so-
lidarisk offentlig service. Ett sådant 
samhälle kallas socialism. Socialismen 
är motsatsen till den imperialistiska 
diktatur som i dag präglar världen. 
Kommunisternas mål är det klasslösa 
samhället, vars huvudprincip samman-
fattas i sentensen ”av var och en efter 
förmåga – åt var och en efter behov”.

Delar av styrelsen i Västernorrlands grundorganisation Tulkin Karaev, Mats 
Hedell och Steinar Strandheim
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En besynnerlig mailväxling 
Jag hade en besynnerlig mailväxling 
den 12 – 13 mars med Sveriges Radios 
reporter Maria Persson Lövgren. Löfgren 
är korrespondent i Ryssland, Ukraina 
och en del andra länder. Det finns många 
journalister som inte svarar på mina frå-
gor när jag skickar frågor till dom. Men 
det finns en del som gör det. Och det är 
mycket bra. Löfgren är en av dessa som 
gör det – eller gjorde det. Men jag hade 
nog inte förväntat mig att vi skulle få en 
maildiskussion. Vi bollade mailen mel-
lan oss – ända tills hon förstod att jag 
var kommunist. Det hela slutade med att 
hon bad mig att skicka mina ideologiskt 
baserade frågor till någon annan. Ni är 
kanske är nyfikna vad jag frågade och 
på svaren jag fick. Så här är dom. Mina 
frågor är i fet stil. Jag har lagt till några 
kommentarer i efterhand som jag ve-
lat fråga vidare på men inte fick. Dessa 
kommentarer är i kursiv stil och inom 
parantes. Mailväxlingen har redigerats 
och förkortats av utrymmesskäl. Jag har 
skrivit Löfgrens svar som jag fick dom – 
med stavfel och andra skrivfel.

Samarbetar den ukrainska armén med 
Azov?

Maria Persson Löfgren (MPL): Alla 
tidigare volontärbataljoner, som Azov, 
Dnipro, Ajdar, etc har upplösts och de 
som vill fortsätta ingår i den reguljära 
armén.

Så då ingår alltså nazistiska organi-
sationer i den reguljära armén. Azov 
har enligt wikipedia begått tortyr och 
kriminella krigshandlingar. Flera av 
dessa medlemmar har nynazistiska 
åsikter. Förra åren demonstrerade 
5000 fascister och nazister i Kiev (tror 
det var tidigt i höstas). Och du skri-
ver att nazistiska organisationer har 
förbjudits … (se nedan om frågan om 
varför kommunistiska partier har för-
bjudits)?

MPL: Det du hänvisar till om Azov 
gäller inte alla som deltog i Azov, utan 
vissa vissa medlemmar, också en orsak 
till att dessa grupper har upplösts. De 
ingår inte som ’Azov’ i armén, utan 
som individer som tidigare stred för 
Azov. Därför är det inte korrekt att 
säga att nazistiska organisationer ingår 
i armén, lika lite som det skulle vara 
det när den svenske nynazisten Skillt 
skulle ingå i armén… Du avser en de-
monstration av anhängare av UN OA 
som bygger på den organisation för 
självständighet som fanns under an-
dra världskriget. Den samverkade med 
nazityskland, ja, men att kalla de som 
anhängare i dag totalt nazistiskt är inte 

korrekt, men den typen av åsikter har 
vi ju också i Sverige, så varför utmåla 
det som ett större hot i Ukraina än det 
är i Sverige eller i Ryssland (som för 
övrigt har 73 nynazistiska organisatio-
ner än i Ukraina som har två… det sägs 
aldrig i ryska medier).

Om Ryssland har 73 nynazistiska 
organisationer så betyder det att dom 
är splittrade. Och det är jag enbart 
glad över. Om Ukraina har två så inne-
bär det att de är inte ett mindre hot än 
dom ryska – eller dom svenska. Det är 
organisationens storlek som räknas. 
Varför är det inte korrekt att kalla dom 
för nynazister om dom har en nazistisk 
och fascistisk ideologi? Right Sector 
som sitter i i parlamentet är inte för-
bjudit.

(Där tog det slut. Jag fick inte svar 
på den frågan. I programmet ’God 
morgon världen’ i P1 den 12 mars, rap-
porterade MPL om volontärer. Hon 
beskrev aldrig i programmet vilka 
dessa volontärer var för några. Men i 
svaret på min första fråga skrev hon 
’volontärbataljoner, som Azov …’ Är 
det samma volontärer eller är det an-
dra volontärer vars syften som kan 
vara fredliga, som t ex frivilliga ur en 
hjälporganisation som delar ut mat?)

Samarbetar den ukrainska reger-
ingen med västliga aktörer som äger 
Ukrainska naturtillgångar?

MPL: Arkel Mital äger ett av stålver-
ken i södra Ukraina, annars är det få 
stora utländska investerare som äger 
ukrainska naturtillgångar. Det mesta 
ägs av inhemska oligarker som RInat 
Ahmetov, vars Metinvest dominerar i 
Donbass.

Burisma Holdings då?
MPL: Har inte den betydelse som du 

och andra hittat på vissa rätt grunda 
webbsidor.

Jag hittade informationen på wikipe-
dia. Googla på Burisma Holdings. Den 
engelska. Så du anser att wikipedia är 
’rätt grunda’?

(Slut. I Burisma Boldings styrelse sit-
ter Hunter Biden, son till USA:s förra 
vicepresident Joe Biden. Men även Po-
lens förra president Alexandr Kwas-
niewski sitter i styrelsen. Kanske är det 
därför som Polen är emot Nordstream 
2?)

Är Ukraina beroende av hjälp med 
upprustningen av det Ukrainska för-
svaret från västliga aktörer – såsom 
NATO/USA?

MPL: Det ukrainska försvaret har 
fått stöd från flera länder Kanada, 

Storbritannien,USA och Litauen bland 
annat när det gäller träning och ’fred-
ligt material’ såsom uniformer, sikar-
kikten (troligen menar hon kikarsik-
ten), militärjeepar, text

’Fredligt material’ – men någonstans 
har Ukraina köpt vapen.

Ukraina producerar egna vapen, pre-
cis som Ryssland är inte beroende av 
att ”få” vapen.

(Slut. Kanske har hon rätt i att 
Ukraina producerar egna vapen – det 
eftersom de säljer vapen. Jag kommer 
ihåg vilken hjälp militärjuntan i Chile 
och Argentina fick av USA på 60- 70- 
talet – och det var från utbildning i 
förhörsteknik – tortyr - till träning av 
olika otäcka former av hur man dödar 
en medmänniska. Storbritannien har i 
flera decennier stött lojalistiska para-
militära grupper i Nordirland. Försett 
dom med vapen och information och 
liknande – trots deras officiella ne-
kande på 70- 80- 90-talet. Men detta 
tystades ner i medier världen över. Det 
som den brittiska regeringen och dess 
underrättelsetjänst hävdade togs slent-
rianmässigt för sanning. Allt medan 
befolkningen på Nordirland visste att 
så var inte fallet. Är det inte samma 
sak när det gäller USA:s och NATO:s 
inblandning i Ukraina?)

Finns det inga amerikanska solda-
ter eller rådgivare (officiellt eller inof-
ficiellt) från det amerikanska försvaret 
i Ukraina?

MPL: Ja, det finns amerikanska of-
ficerare som tränat ukrainska solda-
ter i västra Ukraina. Det kan du själv 
googla fram. Däremot finns det inga i 
aktiva strider, den amerikan, som ofta 
förekommer på nätet som deltog i stri-
der, var frivillig. Han dödades för två 
år sedan. På andra sidan i de ryskstöd-
da utbrytargrupperna finns en välkänd 
amerikan. Där finns också flera utlän-
ningar, som framförallt kommer från 
kommunistiska partier eller från forna 
Sovjetländer som legosoldater.

Har du någon källa till ditt påstå-
ende att några av europeiska kommu-
nistpartier är med och strider i östra 
Ukraina? Några namn?

MPL: Det är lätt att hitta dem på 
Twitter, det är alltså inte individer som 
skickas av sitt parti, utan medlemmar 
alternativt sympatisörer med kommu-
nistiska partier i Europa, Latinamerika 
och faktiskt USA.

Jag har inte Twitter … Men hur kan 
du veta att dom kommer från kom-
munistiska organisationer? Har du ett 
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medlemsregister över kommunistiska 
medlemmar?

(Slut. Jag har ärligt talat aldrig hört 
talas om att kommunister från Europa, 
Latinamerika och USA ska strida med 
utbrytargrupperna. Men Löfgren har 
hämtat informationen från dom socia-
la medierna. Så man kan nog ta hennes 
uppgifter med en nypa salt. Det finns 
amerikanska, ukrainska, kapitalistiska 
och nazistiska troll också.)

Varför har du inte gjort några repor-
tage på sistone om att Ukraina har för-
bjudit det kommunistiska partiet?

MPL: Därför att det inte är en brän-
nande fråga i Ukraina längre.

Är fredsorganisationer förbjudna i 
landet, såsom vänster och kommunis-
tiska partier är?

MPL: Nej. De som förbjuds var 
gamla kommunist partiet med starka 
band till de superrika ryska oligarker-
na/kapitalisterna i Ukrainas östra del. 
Det är alltså inte förbjudit att bilda 
socialistiska partier, det är inte ideolo-
gin som sådan som förbjuds. Det som 
förbjuds är sovjetisk kommunism och 
nazism.

Därför måste utländska journalister 
påpeka detta, oavsett var det händer. 
Det är er uppgift som journalist att 
rapportera om sådana frågor som bris-
ten på yttrandefrihet och rätten till att 
organisera sig politiskt. Och är nazis-
tiska partier förbjudna i Ukraina – se 
fråga 1. Har du några belägg på dina 
påståenden att ukrainska kommunister 
har kontakt med kapitalistiska oligar-
ker? Några källor?

MPL: Jag redovisar inte ’mina åsik-
ter’ om kommunistiska partiet i Ukrai-
na, utan hur Ukraina resonerar, det 
finns ett problem att partier förbjuds 
självklart, men i just Ukraina byggde 
det på partiets agerande med Ryssland.

Varför finns det inga sanktioner mot 
Ukraina när landets regering förbjuder 
partier?

MPL: Ryssland förbjöd också kom-
munistiska partiet när Sovjetunionen 
föll… sen tilläts det bildas igen med 
under ny ”flagg”. Inga sanktioner… 
En rad partier är förbjudna idag i Ryss-
land.

Ryssland har redan sanktioner.
(Slut. Det verkar som om hon tror 

allt gott om Ukraina. Under vår mail-
växling försökte hon styra in på Ryss-
land och andra länder, så som ’även 
Polen och andra öststater förbjöd det 
kommunistiska partiet’, ’Ryssland lig-
ger på tredje plats när det gäller va-
penexport’, ’Varför frågar du inte hur 
fredsrörelsen mår i Ryssland och kan 
de demonstrera fritt?’ och liknande. 
Varken i vår mailväxling eller det jag 
har hört av henne på radion har hon 
nästan aldrig kommit med någon kritik 
till Ukraina och till den ukrainska re-
geringen. Om det har varit någon kri-
tik så följde hon alltid upp med ’att det 
är värre i Ryssland. Jag undrar om hon 
verkligen har några belägg för hennes 
påstående om att Ukrainas kommunis-
tiska parti har kontakt med kapitalis-
tiska oligarker. Om hon hade det hade 
hon troligen skrivit ut källan till detta. 
Och hon nämnde aldrig vad skillnaden 

mellan sovjetisk kom-
munism och annan 
kommunism var. För 
min del är det ingen 
skillnad alls – den kom-
munistiska ideologin 
är baserad från Marx, 
Engels och Lenin.)

Har den ukrainska 
säkerhetstjänsten ar-
resterat medlemmar ur 
kommunistiska partiet? 
Om så – varför har ni 
inte rapporterat om 
detta?

MPL: Om det har 
skett har det skett i 
hemlighet, så det är 
ganska svårt att rap-
portera om. Men jag 
vet att många av parti-
ets ledare som lever och 
frodas i fin rikedom 
och frihet.

Lever och frodas i ri-
kedom? Har du belägg 
för detta? Petro Simo-

nenkov – kommunistpartiets ledare – 
blev 2014 misshandlad och attackerad 
av molotovcocktail. Partiets lokaler 
har konfiskerats av Svoboda.

MPL: Att Simonenko misshandla-
des var ett brott, som utreddes, men 
han är inte fängslad och inte trakasse-
rad generellt. Det är inte Svoboda som 
har kontrollen över partilokalen, utan 
den har återtagits av staten, var statlig 
egendom faktiskt.

(Slut. Om igen vägrar hon ge källan 
över hennes anklagelser. Hur svårt kan 
det vara att ge en källa på internet? 
Hur kan lyssnarna lita på någon som 
säger att ’hon vet’ när vi inte känner 
henne? Ska lyssnarna enbart förlita sig 
på att hon är anställd på Public Service 
och är därför tillförlitlig? Det räcker 
inte för mig.)

Anser du Ryssland och Rysslands 
folk har någon rätt att existera? Eller 
ska Ryssland styras av en marionett 
som Jeltsin var? Och där väst kunde 
göra vad som helst med Rysslands na-
turtillgångar (se gärna ’Att skapa en 
Putin’ på SVT Dokument Utifrån)?

MPL: Jeltsin var inte någon nick-
edocka, han har rötter i systemet, ville 
ändra på det, precis som många andra 
ryssar ville.

(Slut. Hon svarade inte på min för-
sta fråga. Därefter började hon fråga 
vad jag ansåg och lite grann annat. Då 
förstod hon att jag var en kommunist – 
och sa upp ”bekantskapen”!

kerstiN stigssON
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På lördagen 11 mars samlades omkring 
3000 personer på Medborgarplatsen i 
Stockholm för att kräva amnesti för en-
samkommande flyktingbarn och -ungdo-
mar. Demonstrationen arrangeradesav 
rörelsen Vi står inte ut och människor 
från hela landet kom för att delta.

Det handlade om att ge människor 
som redan tagits emot i Sverige rätt att 
stanna här. I många fall har de bott i 
Sverige i flera år, gått i skola och tagits 
om hand av svenska familjer. De ska ha 
rätt att stanna, oavsett vilka lagar och 
regler gällande flyktingar som beslutats 
om, oavsett om de hunnit bli 18 år (el-
ler har deklarerats vara 18 är mot sitt 
nekande av svenska myndigheter). Man 
kan säga att det var en akut aktion – 
här finns ungdomar som redan fått sitt 
beslut om avvisning, ofta till Kabul i 
Afghanistan där bomberna exploderar 
och dödar massor av människor varje 
dag, där de inte känner en människa 
och står helt utlämnade för våld, mili-
tärtvång och brott. Här finns andra som 
lever i ständig skräck för att hämtas till 
förvaret och här finns familjer som är 
förtvivlade – de barn som har blivit de-
ras egna ska slitas ifrån dem och kastas 
ut. Därför fokuserade demonstrationen 

på flyktingamnesti i första hand. När 
väl detta en gång har uppnåtts går kam-
pen vidare mot en human och mänsklig 
flyktingpolitik. Detta krävdes:

1. Att stat och kommuner stop-
par omflyttningarna av ensamkom-
mande barn och unga som befinner sig 
i asylprocess i suicidpreventivt syfte.

2. Att Migrationsverket fryser 
alla utvisningar för ensamkommande 
barn och unga omedelbart utifrån den 
rättsosäkerhet och brist på kunskap 
om barnperspektivet som råder på 
Migrationsverket.

3. Att politiker tar beslut om am-
nesti för alla ensamkommande barn 
och unga som varit i Sverige mer än ett 
år.

Demonstrationstillståndet som ut-
färdades var för tysta demonstrationer 
utan plakat och slagord från tre punk-
ter i Stockholm och fram till Medbor-
garplatsen, där sedan plakaten fick vi-
sas och talen hållas.Tysta tåg – är det 
vad som kallas demokrati i det här 
landet?? Åsiktsfrihet? Rätt att påverka 
beslut och politik? Det är en skam för 
en regering som säger sig stå för den 
arbetande befolkningen att inte till-
låta samma befolkning att uttrycka sig. 
Och det är mer än en skam – det är de 

styrandes egen programförklaring över 
vilka de egentligen är och vad de egent-
ligen står för. Heder åt den man som 
klättrade upp på en snöhög och ropade 
ut instruktionerna om vilka slagord-
som inte fick skanderas med hög och 
tydlig röst! 

I efterhand skrämmer det också att 
en massiv manifestation som denna 
inte uppmärksammas i svenska me-
dia – inget på TV-nyheterna, inget i 
tidningarna. Allt som finns är en tung 
tystnad, en grå vägg som inte går att 
bryta sig igenom. Ännu en gång kan 
man alltså konstatera att media gör 
vad som förväntas av dem i en kapita-
listisk stat och tiger när folket talar. Ett 
undantag fanns – den kristna tidningen 
Dagen. Och här kommer ett undan-
tag till – den kommunistiska tidningen 
Riktpunkt.

Låt oss nu tala så högt att det inte 
längre blir bara några få undantag, vi 
ska tvinga dem att lyssna. Låt oss vara 
tiotusen nästa gång och låt snöhögarna 
fyllas av ropare!

mariNa WeilguNi

Demonstration för flyktingamnesti
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Var och varannan dag kan man nuförti-
den läsa om attacker från ryska hackers, 
falska nyheter som sprids lite varstans 
och om betalda ryska desinformatörer. 
Med jämna mellanrum försöker man 
också försätta Sverige i panik, då man 
vid upprepade tillfällen lyckas hitta 
ryska ubåtar i Stockholms skärgård. Att 
massmedia desinformerar, ljuger och för-
söker piska upp en hatstämning mot det 
svenska finanskapitalets fiender är inget 
nytt. Detta fenomen uppmärksammade 
redan Gustav Johansson, riksdagsleda-
mot för Sveriges Kommunistiska Parti. 
I sin bok Svenska folkets undangömda 
öden går han igenom den stämning som 
då piskades upp.

Dåförtiden gick rysshetsen hand i hand 
med kommunisthetsen, eftersom kom-
munisterna var de enda som inte tog 
ställning för Finland under det finska 
vinterkriget. Starka krafter inom finan-
skapitalet, militären och politiken ville 
då tvinga in Sverige i ett krig mot Sov-
jetunionen, som var finanskapitalister-
nas fiende nummer ett. Det ledde bland 
annat till att uppemot tusen värnplik-
tiga kommunister fråntogs sina vapen 
och skickades till koncentrationsläger 
i Norrbotten. Vidare ledde det till att 
kommunistpartiets lokaler utsattes för 
razzior, polisen, militären noch höger-
journalister i Luleå sprängde Norr-
skensflamman, Ny Dag utsattes för 
sprängattentat, de kommunistiska tid-
ningarna utsattes för transportförbud 
och den borgerliga staten och samlings-
regeringen, med Per-Albin Hanssn i 
spetsen, hade förberett lagar för att för-
bjuda Sveriges Kommunistiska Parti.

Samme Per-Albin Hansson påstod 
att vår beredskap var god. Det var 
den också. Speciellt i Norrbotten, där 
man förlagt stora truppstyrkor som 
var redo att gå in i kriget på Finlands 
sida. I södra Sverige fanns knappt någ-
ra soldater alls. Det svenska finanska-
pitalet, militären och politikerna såg 
ingen fiende i Tyskland, utan enbart i 
Sovjetunionen. Givetvis fanns det inget 
hot mot Sveriges oberoende från Sov-
jetunionens sida. Istället var det Sovjet 
som försvarade det svenska oberoendet 
mot den tyska nazismen, när denna 
vände blicken norrut. Genom att ställa 
ett ultimatum till den tyska regeringen i 
april 1940, räddade Sovjetunionen Sve-
rige från att ockuperas, likt Danmark 
och Norge. Ändå kände sig den svens-

ke kungen föranledd att personligen 
gratulera Hitler när han påstod sig ha 
knäckt det sovjetiska motståndet. Till 
kungens stora förtret var det sovjetiska 
motståndet dock inte brutet.

Stämningen var hård och de enda 
som inte böjde sig var kommunister-
na. I den här kontexten ska man läsa 
följande utdrag ur Gustav Johanssons 
bok, som förhoppningsvis kan ge lite 
perspektiv även på dagens sitaution 
och den rysshets vi ser idag!

Ur Svenska folkets undangömda 
öden:

Fänrik Ståls nya sägner
I den transportförbjudna Ny Dags 

jul- och nyårsläsning 1940 samlade vi 
närmare två helsidor med citat från 
denna hetskampanj, vilka visar hur 
den ickekommunistiska pressen sökte 
och delvis lyckades framkalla en krigs-
psykos inom landet. Vårt urval, som 
bara är småplock ur en hel syndaflod 
av propagandalögner och hets, fick 
rubriken ”Fänrik Ståls sägner i krimi-
nalupplaga”. Den är enligt min mening 
så lärorik att jag återger de flesta cita-
ten. Den visar nämligen påtagligt hur 
pressen och andra massmedia på några 
veckor piskade fram en krigspsykos 
som blev ett kraftigt stöd för aktivist-
juntans planer och gjorde det möjligt 
för dem att driva landet till ”krigets yt-
tersta brant”. Den drevs av tidningarav 
vilka endast ett fåtal stödde krigspoliti-
ken på ledarspalt. De citerade journa-
listerna har under fredliga tider skrivit 
vettigt, men i detta spända läge har de 
fullkomligt tappat balansen, slukar vil-
ka hetslögner som helst och söker över-
träffa varandra med orimliga sensatio-
ner, som hemmaredaktionerna förser 
med hetsande rubriker. Citatsamlingen 
visar hur man även i ett land som Sve-
rige bygger upp en hatstämning på sen-
sationslögner och illusioner, som gör 
det lätt för en hänsynslös aktivistgrupp 
att driva ut folket i ett stort krig. I det-
ta fall var det nära att det lyckades.

Jag är helt klar över att de tidnings-
män som får skylta delvis lärt om se-
dan dess och återvunnit balansen. Så 
har exempelvis Bang senare framträtt 
som kristen pacifist. Samtliga citat är 
från de tre och en halv månader som 
vinterkriget varade. Vi kan presentera 
hundratals liknande historier från an-
dra journalister och andra tidningar, 
men några måste väljas ut. De flesta är, 

som synes, hämtade ur huvudstadens 
ledande tidningar.

Vi kan dela upp dem i två huvud-
grupper, den ena talar om Sovjetunio-
nens svaghet och de ryska truppernas 
påstådda eländighet och grymhet. Det-
ta motsvaras av den andra gruppen, 
som behandlar de finska truppernas 
fantastiska hjältemod som hejdar var-
je angrepp och aldrig kan övervinnas. 
I den avdelningen finns en lång serie 
rena underverk som inte bör glömmas 
bort.

Urvalet kan börja:
Nästan all aktivitet från de ryska lin-

jerna har inställts. Ryssarna ligger stela 
i kölden, de har inte haft kraft att röra 
sig och hålla blodet i omlopp och i den-
na kyla fryser man ihjäl på 10 minuter 
om man står stilla och är dåligt klädd.

(Allan Beer i St.-T. 18 jan. 1940.)
Ryska fångar har berättat att runt de 

ryska bivackerna [ungefär vindskydd 
el. tält] kretsar tanks dygnet runt för 
att hindra soldaterna att rymma. I bör-
jan av kriget fick de ha lägereldar brin-
nande på nätterna, men sedan de finska 
flygplanen med dessa lägereldar såsom 
ledning började orientera sig och kretsa 
över bivackerna, måste ryssarna släcka 
eldarna och sover nu under bar him-
mel trots den svåra nattkylan. Bland 
de många ryska fångar finnarna tagit 
under de senaste dagarna, härskar all-
mänt den uppfattningen, att skall den 
svåra vintern fortsätta, finns det ingen 
möjlighet för de tunnklädda ryssarna 
att härda ut!

(Kurt Andersson i Soc.-D. 13 dec. 
1939.)

Från militärt håll har jag fått bekräf-
tat, att vid ett anfall har de ryska tank-
sen mejat ned över 100 av sina egna 
män.

(Allan Beer i St.-T. 13 dec. 1939.)
...har han själv sett inte blott hur 

ryssarna klädde av två fallna finska 
soldater utrustningen in på bara krop-
pen utan han har med dessa samma 
sömntomma ögon sett, hur man på den 
ryska sidan skjutit ned sina egna sårade 
och soldater som legat ofärdiga med 
förfrusna händer och fötter...

(Bang i D.N. 13 dec. 1939.)
...den sortens bröd förutsätter jag 

ingår i den torrskaffning ... som varje 
finsk soldat bär med sig i skogsstrider-
na mot ryssarna – av vilka många inte 
sett mat på flera dygn.

Utdrag ur Svenska folkets undangömda 
öden av Gustav Johansson
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(Bang i D.N. 16 dec. 1939.)
Jag hör berättas om hur man funnit 

ryska officerare, som burit damlinnen 
på sig. Detta kombineras med att ett 
andelslager uppe i norr måste överges...

(Karl Olof Hedström i St.-T. 16 dec. 
1939.)

Och här glömmer man inte så lätt de 
fångade ryssar, som var klädda i galo-
scher och kjolar. Manskläderna räckte 
inte till, utan man fick kläda soldaterna 
i ylleklänningar.

(Allan Beer i St.-T. 11 dec. 1939.)
Förintelseslag mot ryssarna vid Suo-

mussalmi. Sovjetdivision tillintetgjord. 
17.000 döda och fångar.

(Bang i D.N. 19 dec. 1939.)
Stalin begär 200.000 tyska experter.
(7-spaltig rubrik i St.-T 2 jan. 1940.)
Sovjettruppernas krigsmaterial och 

vapen var lika odugliga, enligt den 
svenska pressen.

Det har visat sig att tanksvapnet inte 
varit av någon större betydelse i detta 
krig och enligt en okontrollerad upp-
gift skall ett främmande land ha bett 
Finland att få köpa en del av de många 
ryska tanks som finnarna tagit i krigs-
byte. Motiveringen skulle ha varit att 
finnarna omöjligen kan ha användning 
för alla dessa tanks.

(Allan Beer i St.-T. 16 jan. 1940.)
De har bekräftat på heder och sam-

vete, att det rykte talar sanning, som 
berättar att soldaten i dessa ryska plåt-
lådor sitter där som sardiner i en väl 
tillsluten burk. När de tre arma satarna 
satt sig tillrätta, stänges nämligen dör-
ren utifrån med hänglås, vars nyckel 
ligger i dens ficka, som kommenderar: 
Tanks framåt, och han står med en ki-
kare vid startplatsen och följer tank-
sens operationer. Vänder de tillbaka 
öppnar han.

(Kurt Andersson i Soc.-D. den 19 
dec. 1939.)

Hur var det med hedern och samve-
tet?

En officer som just kommit från Vi-
borg berättade för mig att de ryska 
granaterna var av uruselt material. De 
är visserligen en fara för den allmänna 
säkerheten, så man går inte rakt på 
dem, säger han, men pjäserna injagar 
knappast någon respekt. Tre mil det är 
ett stort avstånd för det ryska artille-
riet att kunna skjuta prick på – därför 
behöver ingen frukta att Viborg är öde-
lagt vid det  här laget, även om en gård 
och två hus brunnit ned...

(Allan Beer i St.-T. 27 dec. 1939.)
...Strax innan larmet var slut halv 

tolv såg man utanför Russarö en hög 
svart vattenpelare. Det var den ryska 
jagaren som gick till botten. Man be-
rättar att lik redan flutit iland från ja-

garen. Kläderna hade inte varit länge 
i vattnet, men deras konsistens var så-
dan att de föll sönder som papper, när 
man tog i dem. Allt var ersättningsma-
terial.

    (Karl 
Olof Hedström i St.-T. den 6 dec. 
1939.)

Som en kuriositet nämnde översten, 
att några oförvägna finska soldater 
vågat sig på ett par ryska stridsvag-
nar med blotta träklubbor med vilka 
de slagit sönder ryssarnas kulsprutor. 
Våra soldater har förlorat all fruktan 
för ryssarnas stridsvagnar.

    ( T T. 
Soc.-D. 23 dec. 1939.)

I skarp kontrast till de sovjetiska sol-
daternas och vapnens påstådda elän-
dighet ställde man Mannerheimlinjen, 
den finska befästningslinjen tvärs över 
Karelska näset, nära Sovjetgränsen. 
Redan under åren före kriget framställ-
des den i upprepade svenska reportage-
serier som ett ointagligt tekniskt mäs-
terverk, något i stil med fransmännens 
lika flitigt reklamerade Maginotlinje 
och Hitlers Siegfridlinje, men ändå 

starkare.
Folket i Bild [ej att förväxla med 

FiB/Kulturfront] sände under krigets 
första veckor dit Henry Eidemark för 
att göra en högaktuell skildring för tid-
ningens speciella Finlandsnummer. Där 
läste vi om elva mil och fem mil djupa 
befästningslinjer med centnertunga 
granitblock, överdådigt camouflerade 
betongfort med metertjocka murar, 
mullvadsgångar med sinnrika helve-
tesmaskiner, rörliga kulsprutebäddar 
i flera omgångar som kunde bestryka 
varje millimeter av terrängen. Bakom 
varje befästningslinje låg en ny, som 
var ännu starkare.

FIB:s utsände tyckte att dessa be-
fästningar var så starka att de kunde 
försvara sig själva, utan att finnarna 
behövde ödsla ett enda krutkorn. 
Översten, som visade mästerverket an-
förtrodde honom dock, att linjen ”le-
digt kunde hållas av 30.000 man, se-
dan får den angripande armén vara hur 
talrik som helst”.

Den tidens FIB hade en fatal otur. 
På den tiden tog det ett par veckor att 
färdigställa en kolorerad veckotidning. 
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När Finlandsnumret kom ut var den 
ointagliga Mannerheimlinjen redan 
genombruten på det starkaste stället. 
Sovjetsoldaterna marscherade vidare 
mot Viborg. Propagandan koppla-
des om. Nu förklarades att Manner-
heimlinjen bara var en chimär, att den 
egentligen aldrig hade existerat.

I varje fall föll den. Det gick som be-
kant likadant med Maginot- och Sieg-
friedlinjerna.

Polacker, kineser, kvinnor, barn och 
svin

För att söka driva Sverige i krig, 
och för att få pengar till Mannerhei-
minsamlingen måste man också hetsa 
upp folket med historier om rysk be-
stialitet. De påstods driva kvinnor och 
barn, samt fångna polacker och kineser 
framför sig.

- Visst var det hemskt, säger en finsk 
officer, som berättar historien för mig. 
Men det värsta av allt i detta krig är att 
skjuta mot de fångna polskor och po-
lacker, som ryssarna med sina kulspru-
tor tvingar in i våra minladdade skogar 
framför sina trupper. Efter en sådan 
pers tar det både en och två dagar inn-
an våra pojkar är människor igen...

Denna ryska metod, vars hänsyns-
löshet ropar mot himlen, har bevittnats 
av hundratals finska soldater i detta 
krig på Karelska näset. De ger sitt he-
dersord på dess sanning men står inte 
ut med en skildring i detalj.

    (Kurt 
Andersson i Soc.-D. den 11 dec. 1939.)

Deras pluton hade legat bakom en 
liten bro, som de själva sprängt sön-
der. Ryssen kom och ryssen skulle 
över. Den valde den vanliga taktiken 
att skicka fram civilbefolkningen och 
fångar först. Då dessa kom till den 
sprängda bron, sköts de ned bakifrån 
av sina egna för att de döda kropparna 
skulle fylla igen brohålet. De räknade 
inte med att strömmen för med sig de 
döda, och på det viset sköt ryssen när-
mare 800 av sina egna. Det var något 
hemskt att se på denna människoslakt, 
denna hänsynslöshet skulle den finska 
plutonen sent komma att glömma.

(Allan Beer i St.-T. den 11 dec. 
1939.)

Med kulorna från de ryska leden 
sprutande i marken bakom sig föses 
skockar av polacker – en stor del kvin-
nor – fram över de finska minfälten 
för att jämna vägen för trupperna. Det 
har hänt att ryssarna motat fram dessa 
arma människor mot vattendrag och 
mejat ned dem över stränderna med 
kulsprutor för att sedan marschera 
över liken. Hörde man inte ständigt 
dånet från söndagskanonaden skulle 
man knappast tro, att detta barbari 

kan vara sant.
(Per Persson i Sv. Dagbl. 11 dec 

1939.)
I kväll inrapporteras från Karelen 

att ryssarna i främsta ledet släpar fram 
kvinnor och barn, bakom vilka solda-
terna sedan säkert tar skydd. Mur mot 
mur är den nya parollen.

(Allan Beer i St.-T. 8 dec. 1939.)
På Karelska näset har finnarna ta-

git tre kineser till fånga. Kineserna var 
iförda ryska uniformer. De förklarade 
att de var kinesiska kommunister som 
kommit till Moskva på besök och in-
bjudits vara med vid kommunismens 
segertåg in i Finland. De hade svarat 
ja, men så fort de kom till fronten iför-
des de med våld de ryska uniformerna 
och kommenderades att strida mot fin-
narna.

(Allan Beer i St.-T. 11 dec. 1939.)
Ryska krigsfångar, som kom ut till 

fronten blott för några dagar sedan 
och nästan omedelbart tillfångatagits, 
berättar att svåra inre oroligheter ut-
brutit både i Leningrad och Moskva.

Inte nog med att en rad militärer 
skjutits, det har varit formliga upp-
lopp, som varit mycket svåra att hejda. 
Folket fryser, folket vill ha mat och klä-
der, folket vill absolut inte slåss.

(Allan Beer i St.-T. den 25 jan. 1940.)
Det ryska flyget bombarderade enligt 

finska krigsrapporterna endast sjukhus, 
kvinnor och barn. Resenärer, som efter 
kriget besökt Helsingfors och Åbo har 
samtliga blivit storligen förvånade. De 
trodde sig finna ruinhögar men fann 
att de skador som anställts begränsats 
till klara militära mål och någon träff 
i deras närmaste omgivning. De fann 
intet underlag för korrespondenternas 
bloddrypande berättelser:

Men den fienden som överfallit oss 
har trotsat all mänsklig och gudom-
lig lag och börjat föra krig direkt mot 
barn, kvinnor och åldringar. Det har 
blivit en rysk regel att angripa icke mi-
litära mål, det har blivit en blodig sport 
att med kulsprutor från luften skjuta 
ner vapenlösa.

(Allan Beer-intervju med minister 
Hannula i St.-    
T. den 7 jan. 1940.)

Någon exakt uppgift på antalet 
dödsoffer kan man ännu inte få. Detta 
är ett bombardemang, som i fasa och 
effektivitet övergår vad jag någonsin 
sett i Madrid och Barcelona.

(Bang i D.N. den 1 dec. 1939)
Vid angreppet här i går begagnade 

man sig inte av sprängbomber utan 
av shrapnelbomber, som exploderar 
vid första stöt vid marken och därvid 
sänder ut en skur av projektiler åt alla 
håll. Vapnet saknar militär betydelse 

och är inte ägnat att demolera hus, 
målet har endast varit att beskjuta och 
döda civilbefolkningen.

(Bang i D.N. den 2 dec. 1939)
I samma syfte utspred man lögnen 

att ryssarna använde gas.
Ryssarna har börjat använda senaps-

gas. De har inte nöjt sig med klorpikri-
nets kvävande verkan, de försöker sig 
på ännu avskyvärdare medel och lä-
kare har nu konstaterat det första fallet 
av senapsgasförgiftning i Finland. Jag 
har själv sett de frätande brännsåren, 
som gasen åstadkommit på en finsk 
soldat.

Enligt hittills föreliggande uppgifter 
har elva finska soldater tagits i behand-
ling för skador, som tyder på att rys-
sarna använt klorpikrin vid tillfället i 
fråga.

(St. D. 10 dec. 1939)
Förgiftningsprocessen fortskrider i 

snabbt tempo och slutar med lungö-
dem, vilket endast under mycket gynn-
samma omständigheter kan bekämpas 
genom snabbt läkaringripande. Rys-
sarna har avlossat sju gasgranater från 
vanliga artilleripjäser, och de granater 
som det  här är fråga om torde ha rik-
tats direkt mot ett finskt batteri, där 
som sagt elva soldater förgiftats.

(Kurt Andersson, Soc.-D. den 8 dec. 
1939)

Den 14 december skriver Bang till 
Dagens Nyheter:

Under striderna vid Suomussalmi 
angreps en finsk patrull av en rysk 
styrka, som besköt den med gevärs-
granater. Samtliga soldater i patrullen 
anfölls av svår andnöd, som följdes av 
häftigt illamående, och man misstän-
ker att granaterna i fråga var fyllda 
med fosfengas, vilket, om så visar sig 
vara fallet, skulle vara första gången i 
den moderna krighistorien som ett va-
pen av denna fruktansvärda art använ-
des. Angreppet skedde den 3 december, 
och ännu den 7 december, när en finsk 
gasskyddsofficer fann några av grana-
terna, utsände de en stark lukt av gas. 
Jag har likaså själv sett en av dessa gra-
nater, som tillsammans med rapport in-
sänts till högkvarteret, och konstaterat 
att gaslukten kring granatens innerhyl-
sa fortfarande är fullt märkbar.

Ny Dag gjorde följande rättelser:
1:o. I slaget vid Ypres i Belgien 22 

april – 8 juni 1915 använde tyskarna 
för första gången gas. Enligt uppgift 
vräktes ut inte mindre än 125.000 gra-
nater om dagen, fyllda med klorgas. Så 
var det med Bangs ”första gången i his-
torien”.

2:o. Fosgen är den flyktigaste av alla 
krigsgaser och torde i öppen terräng 
vara fullständigt försvunnen efter nå-
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got tiotal minuter. Den som önskar slå 
i Svensk Uppslagsbok finner följande 
beskrivning: ”Den (fosgengasen) luk-
tar likt unket hö, men lukten är mycket 
svag, varför fosgen kan förekomma i 
dödande koncentrationer utan att med 
säkerhet upptäckas med luktsinnet.”

Och Bang satte sin näsa till granaten 
den 14 dec., alltså efter 11 dagar! Nu 
är frågan: Varifrån kom lukten som 
Bang kände?

Fantastiska finska hjältebragder
Summan av de ryska tanks, som fin-

narna erövrat under de senaste dyg-
nens heta strider, uppgår säkert till 
cirka 4.500.

(Aftonbladet 23 febr. 1940.)
Hela ryska avdelningar förintades 

gång på gång.
(Rubrik i Stockholms-Tidningen)
I samband härmed omtalas, att en 

finsk soldat under det första ryska an-
greppet mot Petsamo hade fattat posto 
i en stor fura med sitt lätta maskinge-
vär redo att taga emot de framträng-
ande ryssarna. Han sköt ensam ned 57 
ryssar.

(Kirkeneskorrespondent i St.-T. 12 
dec. 1939.)

Till detta fogade Ny Dag påföljande 
dag en stillsam erinran att Petsamo lig-
ger ovanför trädgränsen.

200 ryssar i minuten.
Jag har hört talas om en man, som 

ensam skjutit 200 ryssar på mindre än 
en minut med lätt maskinpistol. 800 
skott i minuten. Nu träffar jag honom 
här på lasarettet. Han var inte sårad 
men överansträngd. En arbetare från 
Nickelstaden, 40 år gammal, han hade 
varit med förra gången också, 1918. 
Han  vet vad han talar om och hans 
ansikte är fast som hugget i sten.

-Jag hade varit ute på skidor i 24 tim-
mar i sträck, berättar han. Så blev det 
drabbning. Plötsligt såg jag min bäste 
vän och arbetskamrat från Nickelsta-
den ligga död bredvid mig. Då ilsknade 
jag till och sedan är det ingenting mer 
att säga om den saken. 200 strök med 
på en minut.

Ny Dag replikerade:
En enastående skytteprestation. Den 

utfördes på mindre än en minut, vilket 
betyder att mannen sköt inte mindre 
än fyra ryssar i sekunden. Eftersom 
korrespondenten samtidigt påstår att 
800 skott avlossades på samma tid på 
en enda gång av en enda man från en 
och samma pistol måste han samtidigt 
ha 600 bommar. Han sköt alltså 4 rys-
sar och bommade på 12 i varje sekund! 
Undra på att han kände sig överan-
strängd!

En halvtimme senare får jag ta del 
av en löjtnants rapport så fantastisk att 

jag har svårt att tro de hjältebragder, 
han och hans folk har utfört. Två tanks 
har de sprängt sönder. De hade använt 
en farlig men gärna använd metod. 
De klättrade upp i två träd i en glän-
ta i skogen, är de såg en tank komma 
genom skogen. Sedan kastade de sig 
ovanifrån ned på taket och sköt genom 
de små hålen på tankbesättningen och 
hade på det viset klarat av två tanks. 
Två lastbilar med ryssar hade de skju-
tit sönder och samman och en brödbil 
hade de också demolerat. Löjtnanten 
visade upp ett par brödbitar han tagit 
med sig. Jag smakade på brödet och 
det var både surt och beskt.

(Allan Beer i St.-T. 10 dec. 1939.)
Alldeles efter tanksen kom ett 60-tal 

ryssar springande. Min löjtnant viska-
de till mig: Låt dem komma ända fram, 
så mejar vi ned dem på 50 meters håll. 
Sedan får vi kanske sova lugnt i natt.

På 50 meters håll dök tanksen ned 
i fällorna och jag började skjuta på 
de hjälplösa ryssarna. De trodde visst 
att vi hade gett oss i väg allesammans. 
De stod alldeles stilla en lång stund 
och inte en man kom levande tillbaka. 
Och pojkarna säger att jag sköt ned 54 
stycken och kanske är det sant. I alla 
händelser har jag blivit korpral och det 
är jag mycket glad över.

(Allan Beer i St.-T. 9 dec. 1939.)
Första dagen var nog Kotkaborna 

lite rädda, när bombflyget kom farande 
över dem. Men andra dagen rusade alla 
ut och sköt med gamla gevär. Det var 
ett väldigt liv, alla sköt och alla skrek 
och ingen skadades. Så nu hänger Kot-
kamuskedundren laddade på väggen. 
Ryssen är välkommen igen. Flottan har 
man ingen respekt för sedan Hoglands-
historien, då övergivna kattor och hun-
dar höll ön besatt under hela två dagar 
mot ryskt flyg och flotta.

(St.T. 12 dec. 1939.)
I vissa fall har de frivilliga undkom-

mit som genom ett under. En lastbil 
från ett ingenjörskompani blev nyss 
anfallen av en jagare, som störtdök 
och lät sin kulspruta spela. En projektil 
gick mellan knäna på mannen som satt 
bredvid chauffören. En nifelampa som 
stod på golvet blev förstörd. En man 
på lastflaket fick en kula genom krop-
pen, en annan fick kolven på sitt gevär 
splittrat av en dumdumkula och slut-
ligen fick en fjärde man, som satt vid 
sidan av vägen, ett måttband som han 
höll i handen genomskjutet. Ingen fick 
minsta skråma.

(TT:s specialkorrespondent, D.N.:s 
nuvarande chefredaktör, skalden Olof  
Lagercrantz, i GP 3 mars 1940.)

Inte heller han som fick en kula ge-
nom kroppen, naturligtvis. De ryska 

kulorna är så dåliga, så det blir inga 
märken efter dem, inte ens när de går 
mitt igenom en.

(Ny Dag 4 mars 1940.)
De finska prickskyttarna har fått or-

der om att vara sparsamma med am-
munitionen, man vet aldrig hur länge 
kriget varar. Det berättas, att när tre 
ryska spejare kom emot de finska lin-
jerna så låg två mästerskyttar och vän-
tade, tills det var möjligt för någon av 
dem att skjuta alla tre med ett skott. 
De väntade icke förgäves. De tre rys-
sarna fälldes med samma kula.

(Allan Beer i St.-T. 23 dec. 1940.)
Hans insats i striderna finns textat 

på ett plakat som översten själv pli-
tat ihop. 219 ryssar hade Simo Häyhä 
skjutit med vanligt gevär enligt kon-
trollerade uppgifter och ett ungefärli-
gen lika stort antal med maskingevär. 
438 ryssar på en finne!

(Bang i D.N. 23 febr. 1940.)
Ännu en del häpnadsväckande ex-

empel kan anföras. Längre söderut 
gick en bonde och gödslade sin åker, 
när en rysk eskader gick ner och kasta-
de bomber runt om honom. Han själv 
kom undan oskadd. Men hela hans 
åker revs upp och han fick sin gödsel 
spridd synnerligen samvetsgrant av de 
ryska flygarna.

(Carl Olof Hedström i St.-T. 19 ja-
nuari 1940.)

Ny Dag anmärkte att Stockholms-
tidningen därmed påstått att sovjetfly-
garna utfört historiens hittills styvaste 
precisionsbombning. Att mönstergillt 
plöja upp en stor åker med bomber, 
utan att minsta splitter skadade plö-
jaren eller hästen, måste vara mycket 
svårare än att få 12 rätt på tips.

På ett ställe i Helsingfors höll man 
just på med att lyfta upp en kulspruta 
på dess ställning. Kulsprutan vilade på 
en soldats rygg då sirenerna började 
tjuta. De kringstående handlade lika 
snabbt som de tänkte. Laddade och 
sköt ned det ryska planet medan kul-
sprutan vilade på den finske soldatens 
breda rygg. Och man dirigerade vapnet 
genom att svänga på det levande un-
derlaget.

Ny Dag replikerade den 16 jan.:
Vitgardisten med kulsprutan på ryg-

gen tjänstgjorde alltså som vridbart 
stativ. Kurt Andersson och vitgardisten 
har åstadkommit någonting alldeles 
unikt och epokgörande i den moderna 
krigskonstens historia. Det är första 
gången ett bombplan nedskjutits med 
– ryggskott.
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Förslag till månggifte i Iraks parlament
- en av USA-krigets inhumana 
och kvinnofientliga följder

Islam tillåter en man att gifta sig med 
fyra kvinnor. Denna sed avskaffades i 
Irak  inom det statliga området 1958 
genom insatser av dr Naziha Aldulaimi 
som var minister. Välsignelse för po-
lygami kunde man från och med det 
året enbart få i en moské. 59 år senare 
lägger en kvinnlig representant för ett 
shia-islamiskt parti i den irakiska riks-
dagen ett lagförslag om återinförandet 
av polygami för att lösa problemet med 
de hundratusentals änkor som är en av 
konsekvenserna av USA:s skändliga krig.

Irakiska kvinnoförbundet som är med-
lem i Demokratiska Kvinnornas Världs-
federation vänder sig i ett uttalande till 
den internationella offentligheten med 
vädjan om hjälp att stoppa detta reak-
tionära förslag. Vi träffade Dunya Ra-
mirez från Irakiska kvinnoförbundets 
svenska sektion, själv änka, som gav en 
kort redogörelse och lämnade följande 
uttalande till oss.

”Trots utmaningarna och den tra-
giska verkligheten för kvinnorna i Irak 
och de svårigheter som följer med mer 

ansvar och roller som kräver mer en-
ergi och kraft, vilket kräver utveckling-
en av många realistiska processer som 
kan bidra till att övervinna det elände 
de möter och underlättar bördan och 
bidrar till fullt stöd som bevarar kvin-
nors värdighet och människovärde, ser 
vi att det finns en kakofoni av röster 
som höjs för att handla med kvinnors 
öde och underskattar deras värde och 
istället för att stödja dem och ge dem 
möjlighet att bli mer aktiva och delta-
gande i samhället förvandlas kvinnan 
till handelsvara vilket gör henne oför-
mögen att fortsätta sitt liv på en an-
ständig nivå av frihet och värdighet.

Polygamilagen som ledamoten Ja-
mila AlObeidi har på förslag i riksda-
gen innebär en uppenbar kränkning av 
kvinnors och flickors rättigheter och 
sätter deras liv på spel genom att kö-
pas och säljas samt försätter kvinnor i 
en farligare position och för en kränk-
ning av mänskovärdet. Att binda upp 
kvinnor vid en godtycklig lag med be-
teckningen Gift är ett nytt socialt tryck 
som struntar i kvinnors rätt till stabi-

litet och val av ett privat liv ef-
ter eget val. Att passera sådana 
resolutioner är en kränkning för 
en stor del av kvinnor som har 
lidit skada på grund av krig och 
sociala och ekonomiska förhål-
landen och är i största behov av 
ersättning för denna skada och 
ett fullt skydd. Detta borde vara 
en prioritet för parlamentet.

Vi i Irakiska kvinnoförbundet 
avslår förslaget till resolution 
som uppmanar till plundring av 
kvinnors rättigheter och förned-
rar deras värdighet och vi upp-
manar alla civila samhällsorga-
nisationer och förespråkare och 
försvarare av kvinnofrågor och 
media att mobilisera den allmän-
na opinionen att avvisa sådana 
kränkningar och inte främja be-
slut som kommer att leda till dis-
kriminering och en klar kränk-
ning av kvinnors rättigheter. Vi 
uppmanar också representanter 
för arabiska och andra utländ-
ska ambassader samt regionala 
och internationella organisatio-
ner till solidaritet med oss i för-

svaret av kvinnors rättigheter och har 
gjort den irakiska regeringen uppmärk-
sam på att sådana ambitioner försätter 
den i en position där den frångår alla 
internationella förpliktelser.”

Vi frågade Dunya Ramirez vad de-
ras organisation har för förslag på åt-
gärder och samhällsinsatser som kan 
mildra och på sikt lösa den svåra situa-
tionen för irakiska änkor på ett män-
niskovärdigt sätt.

Dunya svarar: Vi anser att de eko-
nomiska medel som enligt den shia-is-
lamiska parlamentsledamotens förslag 
ska ges till män som vill gifta sig med 
fler än en kvinna i stället ska satsas på 
genomtänkta omfattande projekt som 
ger hjälp och stöd åt ensamstående 
kvinnor och deras barn som kan leda 
till egen försörjning och ett människo-
värdigt liv. Vårt förbund vill ha sekulä-
ra lösningar och ingen återgång till 50 
år gamla religiösa värderingar.

BarBara BrädefOrs

Dunya Ramirez
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Svärdet och nejlikan – kampen för 
folkens frihet
Rafael Alberti 1902 – 1999
Många, många folk, i dåtid och nutid, 
har levt och lever under förtryck och 
splittring. Behovet av att känna samhö-
righet är stort. Det kanske till och med 
är avgörande för att orka hantera den 
livssituation som råder. Särskilt stort blir 
behovet av samhörighet när folket har 
beslutat sig för uppror, kamp och för-
ändring. Att stå ut.

Bilderna, musiken och orden måste vara 
det som bär upplevelsen av enighet och 
beslutsamhet. Uppmuntran och kan-
ske till och med kodade budskap finns 
gömda i målningarna, tonerna och or-
den. Påfallande många poeter är både 
skolade artister och poeter. Så även Ra-
fael Alberti som, förutom att vara poet, 
också var en betydande tecknare och 
målare. Han kunde med sin begåvning 
ge röst åt de kämpande folkens behov 
av samhörighet och mening.

Alberti deltog aktivt i den väpnade 
kampen mot den spanska generalen 
Miguel Primo de Riveras diktatur. I 
den här kampen formades Alberti till 
den hängivna kommunist och republi-
kan han var livet ut. De Rivera kunde 
med stöd av kung Alfons XIII gripa 
makten 1923 genom en oblodig stats-
kupp. I sju år var de Rivera i praktiken 
Spaniens ledare. Efter kampen och in-
bördeskriget gick Alberti i exil som han 
tillbringade i Buenos Aires och i Rom.

Alberti föddes 1902 straxt utanför 
Cádiz. Barndomsåren föreföll lyckliga. 
Han levde skyddat och var omständligt 
inrullad i släktens puritanism. I tonår-
en blev Alberti skickad till ett jesuitin-
ternat. Han avskydde skolan och blev 
sedermera relegerad. Orsaken var en 
kombination av glödande kärlek till en 
vacker kvinna och en vådlig altanklätt-
ring. Men Albertis känsla för ordet var 
uppenbar och tydlig i de långa smäk-
tande, men obesvarade, kärleksbreven.

Rafael Alberti beskrivs ofta som en 
introvert person. En avgörande hän-
delse i hans liv som får anses bidra till 
hans sinnesstämning, var tre signifikan-
ta personers död. Dels den beundrade 
tjurfäktaren Joselito, dels den populära 
romanförfattaren Galdós men framför 
allt sin älskade pappa Vicente. Alberti 
hade under uppväxten endast spora-
disk kontakt med sin pappa som var 
resande försäljare.

Alberti debuterar vid 24-års ålder 

med diktsamlingen ”Sjöman på land”. 
Han är då inspirerad av gamla vistradi-
tioner och en stark lust att experimen-
tera. Under några intensiva år är Alber-
ti mycket produktiv. Han besväras av 
en lungsjukdom men hans idoga arbete 
belönas 1925 med Spaniens förnämsta 
litterära pris Premio Nacional de lite-
ratura. En makalös framgång för en så 
ung debutant.

Under åren som följer återvänder Al-
berti ofta till nostalgiska minnen från 
sin uppväxt vid havet vid den andalu-
siska atlantkusten. Han målar bilder 
med ord, kanske melankoliskt, dofter, 

ljus, känslor – allt finns med i texter-
na. Rafael Alberti låter sina läsare få 
veta att han ur sitt minne förmedlar 
det sinnliga från olika situationer. Mer 
så än att förmedla stundens aktuali-
tet. Läsaren kan känna solen, vinden, 
dofterna – frambringat ur författarens 
minnesförråd. Albertis genialitet består 
till stor del av förmågan att placera sig 
i minnets centrum för barndom och 
sinnesintryck. Alberti jämförs med 
både Baudelaire och Proust förmåga 
att ”återfinna barndomen med viljans 
kraft”.

Diktarens romantiska längtan efter 
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Har du något att berätta?
 Mejla: riktpunkt@skp.se

sin ungdoms frihet och det älskade 
havet märks här i

Jag föddes till sjöman
och inte till att naglas
vid stammen av detta träd
 Ge mig en kniv!
 Äntligen ger jag mig iväg
– Till havs, till månen, upp på ber-
get?
– Vad vet jag! Ingen vet det.
 Ge mig en kniv.
 (Ur Dröm, Du som är ljuset, 1986)

Under 1930-talet växer sig Ra-
fael Albertis politiska engagemang 
starkt. Han reser till Ryssland och 
lever där 1931-1935. Han tecknar i 
dikten ”Ett spöke går runt i Europa” 
ett välkomnande till det av borgarna 
fruktade revolutionsspöket. Alberti 
ställer senare upp på den republi-
kanska sidan under inbördeskriget 
och gör en stor insats med kamp-
dikt. Frihet kamrater!
Ur ”Ärans huvudstad” finns den 
okuvligt framrusande frihetsballa-
den ”Galopp” hämtad:
Se jorden, se jorden, se jorden i Spa-
nien,
de ödsliga, ensliga, vidsträckta lan-
den,
Galoppera, vitbenta fåle
som folket rider
i sol och i måne.
 
Galoppera,
galoppera
tills Spanien ej är deras mera!
 
Ett hjärta som bultar och bultar och 
bultar
är Spaniens jord när hovarna trum-
mar
Galoppera, du ridande folk
på din vitbenta fåle,
din fåle som skummar
 
Galoppera
galoppera
tills Spanien ej är deras mera!
 
Ingen, ingen, ingen, framför dig 
finns ingen
och döden är ingen, med tygeln i 
handen
Galoppera, vitbenta fåle,
som folket rider,
ty dina är landen.
 
Galoppera,
galoppera
tills Spanien ej är deras mera!
(Ur Ärans huvudstad, Du som är lju-
set, 1986)

Vi kan höra dånet från hovarna, vi 

kan se kraften, vi kan se beslutsam-
heten att nå frihet!

Efter sina exilår som kommunist 
och republikan, i Frankrike, Italien 
och Argentina återvänder Alberti till 
Spanien 1977. Han är nu välkänd 
trots tabu mot sina texter, och sin 
långa landsflykt från general Franco. 
Han slits mellan det han kallar ”nej-
likan” – skönhetsdikten och ”svär-
det” – den militanta dikten. Albertis 
förmåga att använda folkliga bilder 
bidrar till att han blir både politiskt 
och konstnärligt respekterad. Bilder, 
symboler, förnimmelser, ordet. Kraft 
och beslutsamhet men också skön-
het. Inte det ena eller det andra, utan 
båda företeelser förenat.
Den åldrande Alberti upprepar ung-
domssättet att återuppleva det för-
flutna minnessinnliga. Men nu får 
orden komma genom ett filter av 
en tilltagande melankoli. Mot slutet 
av sin levnad släpper den stridbara 
svärdsdragaren så smått sitt vapen, 
för att allt mer föra den älskade nej-
likan till sitt hjärta. Att förmedla 
skönhetens blomma får bli det sista i 
kampen för folkens frihet.
Bibliografi (utgivet på svenska)
• ”[Dikter]” (översättning: Arne 
Häggqvist). I antologin Du i mitt 
hjärta: spansk lyrik (FIB:s lyrik-
klubb, 1959)
• ”[Dikter]” (översättning: Lasse 
Söderberg). I antologin Själen tjuter: 
18 spanska poeter (Wahlström & 
Widstrand, 1959), s. 51-54
•   Nejlikans förvandlingar (över-
sättning: Lasse Söderberg) (Coeckel-
berghs, 1977)
•    Du som är ljuset (översättning: 
Bo Magnusson) (Fripress, 1986)
•    Om änglarna (Sobre los ange-
les) (översättning: Lasse Söderberg) 
(Bakhåll, 1989)
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