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Mot den reaktionära utbildningspolitiken!
Uttalande från Europeiska Kommunistiska Initiativets sekretariat

Uttalandets fulla text lyder som följer:

Europeiska Kommunistiska Initiativet, som samlar 29 kommunist- och
arbetarpartier i sina led, vill belysa utbildningsfrågan som är av avgörande
betydelse för skolungdomar och universitetsstudenter, föräldrar, lärare och
folket i sin helhet. Utbildning ska vara
en rättighet och inte ett privilegium för
ett fåtal. I praktiken har utbildningssystemet under kapitalismen visat att det
inte tillhandahåller verklig utbildning
och att det är väldigt dyrt. Utbildningssystemet återspeglar och befäster den
dominerande samhällsideologin som
det är baserat på.
Utbildningssystemets uppdrag under
kapitalismen är att ideologiskt förbereda
morgondagens arbetare, så att de assimileras in i det exploaterande systemet vid
en tidig ålder och blir anpassade till monopolens strävanden efter profit. I det
kapitalistiska samhället är utbildningssystem viktiga redskap för att stöda det
klassbaserade samhället. De tjänar den
styrande kapitalistklassens intressen, och
är utformade för att upprätthålla exploateringen.
De reaktionära reformer som förordas
av EU och de borgerliga regeringarna förstärker näringslivets medverkan och intervention på alla utbildningsnivåer. Statens
utgifter reduceras, kommersialiseringen

2

Riktpunkt nr 8 2017

av utbildningssystemet blomstrar, och
både innehåll och forskningsresultat kontrolleras av dessa krafter. Vetenskapsfientliga och till och med förmörkande teorier
om naturen och samhället, som försöket
att diskreditera och dölja evolutionsteorin, att återigen låta ojämlika förhållanden mellan män och kvinnor dominera
utbildningssystemet, fragmentisering av
kunskap och ”färdigheter” hejdar alla det
kritiska tänkandets och den vetenskapliga
förståelsens utveckling. Den samlade erfarenheten understryker det faktum att det
finns en plan med målet att tvinga in och
göra övertygade EU- och Nato-anhängare
av barnen i arbetarklassen och folket. Det
sker genom utvalda program och finansiering av lektioner, projekt, resor som
propagerar för kapitalets och dess organisationers ”värden”. I varje land betalar
arbetarklassens och de breda folkskiktens
familjer priset för de allvarliga konsekvenserna som följer av den folkfientliga
politiska linje som förs av de borgerliga
regeringarna. Bristen på lärare och infrastruktur fortsätter och intensifieras. Kapitalismens utbildningssystem har en djup
klasskaraktär och har som mål att producera lydiga arbetare som inte utmanar
utsugningssystemet. Antikommunismens
gift används i många läromedel. Socialismen och den kommunistiska rörelsens
historia förvrängs och baktalas, precis
som arbetarrörelsens historia och strider.
Det görs oärliga och historiskt felaktiga
försök att jämställa kommunismen med

fascismens monster. I år högtidlighåller vi
hundraårsjubileet av den stora Oktoberrevolutionen, som förde fram en överlägsen samhällsorganisation, socialismen,
som avskaffade exploateringen av mänskligheten.
Det radikala utrotandet av analfabetismens fruktansvärda arv, säkrandet av en
offentlig och gratis utbildning med hög
kvalitet för alla, utvecklingen av pedagogisk teori och praktik och utrotandet av
arbetslösheten är bland socialismens stora
bedrifter. Problem som är relaterade till
utbildningssystemets infrastruktur, måltidsservering, studentbostäder etc. förblir
olösta under kapitalismen, men löstes under socialismen.
Europeiska Kommunistiska Initiativet
betonar behovet av att stärka kampen
mot de reaktionära förändringar som
främjas av imperialismens centra och de
borgerliga regeringarna, mot utbildningens kroniska underfinansiering, mot historieförfalskningen och mot stödet för
vetenskapsfientliga teorier i skolorna.
Vi uppmanar skolelever och studenter på universitet och högskolor, deras
föräldrar och lärare och arbetarrörelsen
att kämpa bredvid kommunisterna för
att intensifiera kampen för barnens rätt
till verklig utbildning i linje med vår tids
krav, så att utbildning blir ett medel för
att förbättra mänsklighetens liv, och inte
ett redskap och verktyg för att bevara och
föreviga den kapitalistiska exploateringen
och borgarklassens profitsträvanden.

Ledare

Oktoberrevolutionen

Ingen händelse i mänsklighetens moderna historia har haft en sådan betydelse
som den socialistiska Oktoberrevolutionen. Revolutionen har på ett fundamentalt sätt bestämt det moderna samhällets utveckling och utformning. Genom
att visa att arbetarklassen var fullt kapabel att själva ta över ledningen och
makten skrämde den slag på borgarna,
tvingade imperialisterna att backa och
tvingade fram förändringar till förmån
för arbetarna och folket över hela världen. Denna påverkan har revolutionen
än idag; det är svårt, om inte omöjligt,
att överskatta det inflytande den ryska
revolutionen har och har haft på vårt
samhälle.
I början av 1900-talet var Ryssland ett
motsägelsefullt land. På landsbygden
sögs bönderna ut på ett otroligt brutalt
sätt, inte mycket hade i praktiken förändrats sedan livegenskapens avskaffande i mitten på 1800-talet. Samtidigt
existerade högt utvecklade kapitalistiska öar, där den moderna storindustrin
hade utvecklats, ofta med utländska
investeringar, främst franska och brittiska. Dessa anläggningar var enorma
och hade en teknik och effektivitet som
på sina håll överträffade de modernaste
anläggningarna i Frankrike, Tyskland
och Storbritannien.
I det tsaristiska Rysslands randområden hade samtidigt en uppsjö mindre
nationer med våld inlemmats i det ryska riket. De finska, polska, kaukasiska
och centralasiatiska folken, som alla
stod på olika utvecklingsnivåer, underkuvades, hölls tillbaka i sin utveckling
och sögs ut av den tsaristiska imperialismen. Först i och med Sovjetunionens
upprättande kom exempelvis järnvägen till de turkmenska folken, som tidigare levt nomadliv på de vidsträckta
slätterna. Brutala russifieringskampanjer och pogromer genomfördes i dessa
områden och det var inte för inte som
Ryssland kallades för ett nationernas
fängelse.
Ur dessa förhållanden reste sig arbetarna och bönderna i det ryska riket till
en första mäktig revolution 1905. Massiva strejker och bondeuppror ägde
rum och först efter en brutal repression
kunde tsarismen gå segrande ur kampen. Revolutionen 1905 var dock inte
förgäves, utan lämnade djupa spår hos
det ryska folket. I efterhand karaktäriserade Lenin i sina Brev från fjärran
revolutionen som en generalrepetition
och menade att den ”gjorde en djupplöjning, ryckte upp sekelgamla fördo-

mar med rötterna samt väckte miljoner
arbetare och tiotals miljoner bönder till
politiskt liv och politisk kamp.” Det
som dock framför allt blev ett bestående resultat av revolutionen 1905 var
upprättandet av sovjeterna (arbetar-,
bonde- och soldatråd) som ett uttryck
för den sociala alliansen mellan arbetarna och bönderna.
Sovjeterna kom att spela en central
roll i de två revolutionerna 1917, men
utsattes efter 1905 för hård repression
och förde en tillbakadragen tillvaro
fram tills februarirevolutionen 1917,
då de återigen blommade ut som arbetarnas, böndernas och soldaternas
främsta kampmedel.
Februarirevolutionen överförde formellt makten från adeln och tsaren till
en ny klass, borgerligheten och kapitalisterna, och var på så sätt en uppgörelse med det gamla feodala, tsaristiska systemet. Utvecklingen från 1905
till 1917 hade stärkt kapitalisternas
ekonomiska makt i Ryssland och de

I och med den kapitalistiska produktionens utveckling i Ryssland
utvecklas också det ryska proletariatet – kapitalismen frambringar
sin egen dödgrävare.
dominerade i allt högre utsträckning
Rysslands ekonomiska liv. I och med
det första imperialistiska världskriget
och de omfattande utvidgningarna av
produktionen som kriget nödvändiggjorde drogs motsättningarna till sin
spets. Lenin skrev att det ”imperialistiska kriget, som krävde en oerhörd
anspänning av krafterna, påskyndade
[...] det efterblivna Rysslands utveckling” och ledde till att det räckte med
”de första slagen för att tsarismen
skulle störta ihop och lämnade plats
för bourgeoisien.” Revolutionen 1917
var en borgerlig revolution, som justerade de politiska maktförhållandena i
Ryssland, så att de överensstämde med
de ekonomiska.
I och med den kapitalistiska produktionens utveckling i Ryssland
utvecklas också det ryska proletari-

atet – kapitalismen frambringar sin
egen dödgrävare. De ryska arbetarnas
och de ryska böndernas alltmer omfattande organisering, som fick sitt
främsta uttryck i sovjeterna, möjliggjorde kapitalisternas uppgörelse med
tsarismen, men började samtidigt att
i allt högre utsträckning utmana deras nyfunna makt. Sovjeterna växte
och kapade åt sig allt större makt.
Denna situation ledde till att en dubbelmakt utvecklades: i Ryssland fanns
under 1917 två statsmakter. Å ena sidan fanns den borgerliga staten som
behärskades av kapitalisterna, å den
andra fanns arbetar- och bondestaten,
byggd på sovjeter. I Proletariatets uppgifter i vår revolution skriver Lenin att
detta ”dubbelväldes klassursprung och
klassmässiga betydelse består i att den
ryska revolutionen i mars 1917 inte
endast sopade bort hela tsarmonarkin, inte bara överlämnade all makt till
bourgeoisien utan också nådde ända
fram till proletariatets och böndernas
revolutionärt demokratiska diktatur.”
Genom den sociala alliansen mellan arbetarna och bönderna lyckades
man utmana den borgerliga staten och
kapitalismen; genom att bygga upp en
makt som stod utanför borgerlighetens kontroll kunde man bygga upp
arbetarnas och folkens egen makt. De
krav man ställde gick utanför vad som
var möjligt att genomföra vid varje enskild tidpunkt, de krav man ställde var
revolutionära. Detta skapade en röd
tråd mellan det dagliga arbetet och den
framtida revolutionen – för att kunna
genomföra revolutionen behöver strategin vara revolutionär och taktiken
måste alltid föra framåt mot revolutionen. Allting vi gör idag måste syfta mot
socialismen; den borgerliga demokratin är genomförd och nu återstår den
socialistiska demokratin.
I denna andra skrev James Connolly
redan 1907 att våra krav måste vara
återhållna, vi ska bara kräva hela jorden och Bertold Brecht formulerade
detsamma i diktform:
Vi behöver inte bara lappen
Vi behöver hela kjolen.
Vi behöver inte bara brödbiten
Vi behöver själva brödlimpan.
Vi behöver inte bara arbetsplatsen
Vi behöver hela fabriken.
Och kolet och malmen och
makten i staten.
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Några röster om Oktoberrevolutionen
För 100 år sedan tog arbetare och
bönder makten i Ryssland – för första
gången sedan Pariskommunen kastades kapitalismen över ända och vanliga
människor tog ledningen, och den här
gången inte bara i enda stad utan över
stor nation. Sovjetunionen grundades –
en republik grundad på arbetar-, bondeoch soldatråd som bärande struktur för
historiens första arbetarstat. Och vad vi
än kan ha för kritik av hur denna stat så
småningom utformades och fungerade,
vid vilken tidpunkt vi än kan mena att
saker och ting gick överstyr, vilka beslut
vi än menar aldrig borde ha fattats och
vilka som borde ha fattats fast det inte
hände, så kommer vi inte runt det: här
är det exempel som vi måste utgå ifrån,
lära och inspireras av. Här är de människor som gjorde det först. När vår egen
revolution kommer, så ser den kanske
helt annorlunda ut – men vi kan gå framåt mot den med våra föregångares erfarenheter, segrar och misslyckanden som
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bakgrund. Vad revolutionärerna 1917 än
gjorde i övrigt så gav de oss en utgångspunkt och ett exempel: vi går framåt i
deras sällskap. Och det är stort.
Därför tänkte jag att det är spännande
att höra vad kommunister och socialister tänker om Oktoberrevolutionen
och hur den inspirerar dem. Jag frågade
en blandad grupp – inte bara SKP-are,
som ni kommer att se, för 1917 är en
gemensam nämnare för många olika
slags socialister. Förhoppningsvis hittar
vi dem en dag i vårt parti…men i annat
fall finns det också saker att lära av nutiden, inte bara av historien.
Jag började med en partikamrat som
menade att Oktoberrevolutionen var
början på en magnifik epok i mänsklighetens historia. För första gången tog
arbetarklassen och dess parti makten
definitivt och varaktigt, och maktövertagandet blev en sporre för arbetarkampen i hela världen. Revolutionen visade att vanliga människor kan

klara det som hade setts som omöjligt,
att skapa en ny sorts stat med en helt
annan struktur, där människans utsugning av människan får ett slut. Sovjetunionens blotta existens tvingade
kapitalet i resten av världen att backa
när det gällde löner, semester, arbetsförhållanden och mycket mer. Kapitalisterna var vettskrämda och tog till
extrema åtgärder för att förhindra att
folk blev kommunister, men vid varje
facklig förhandling stod en skugga i
hörnet – skuggan av en verklig, reell
arbetarmakt som hotade kapitalismen
och tvingade den på reträtt. Personlig
inspiration? undrade jag. Javisst, det är
därför han är organiserad i SKP.
När jag frågade en provmedlem i
SKP, ville han betona hoppet som 1917
ger oss. Det kan se fruktansvärt mörkt
ut när man ser sig om i världen, men
det såg inte roligare ut när kapitalismen kullkastades för hundra år sedan
heller, även om problemen var andra.

INRIKES
Men man lyckades ju faktiskt!
Och det legitimerade arbetarklassens krav. När jag frågar
vad han menar med det säger
han att det gjorde kraven legitima för arbetarna själva – arbetare i hela världen insåg att
de hade rätt att kräva makten
över sina liv. Han kommer tillbaka till hoppet som är det som
främst inspirerar honom på ett
personligt plan. Idag kämpar
vi kanske inte mot livegenskap,
men fortfarande mot fattigdom
och svält. Oktoberrevolutionen säger oss att vi faktiskt kan
lyckas, att vi inte får ge upp i
förtid.
SKP-sympatisören instämde i
det banbrytande i att den stora
massan av vanliga människor
kan ta makten, och hon ville
också peka på det tragiska i att
så många människor fick sätta
livet till under inbördeskriget efter revolutionen för att försvara
Sovjetunionen, att det behövdes
så mycket våld.Vi får inte glömma offren för förtryckarnas motstånd
mot kampen för ett rättvist samhälle!
Det finns få exempel på att arbetarklassen tar och behåller makten så länge,
menade hon, och därför är det viktigt
att hålla fram den positiva möjligheten.
Syndikalisten som jag intervjuade
hade en lite annan infallsvinkel, men
menade att Oktoberrevolutionen var
ett ärligt försök att bygga socialismen.
Hon tänker att det som så småningom
ledde till en auktoritär stat (och enligt
hennes sätt att se hände det ganska
omgående) var, att det fanns så få människor som hade förmåga att vara aktiva i sovjeterna – läs- och skrivkunnigheten och bildningen i allmänhet var
så låg. Det ledde till en maktstruktur
som snart blev en ny förtryckarklass.
Men fanns det inget positiv, tycker du?
undrade jag lite förvånat. Jovisst. Vi
kan lära oss att revolutionen inte kan
lyckas om makten avskiljer sig från
folket och att vi måste bygga en organisation som motverkar förtryckande
maktstrukturer. Hon skulle absolut
ha varit på rätt sida om barrikaderna
1917, och om revolutionen kommer
idag så behöver den inte alls vara perfekt syndikalistiskt organiserad för att
hon ska stödja den. Vi vet inte vad vi
kan åstadkomma om vi inte försöker…
Oktoberrevolutionen är en stor inspirationskälla, eftersom den visar att
människor faktiskt kan sluta sig samman och uträtta storverk tillsammans.
Värt att minnas i vår individualiserade
tid!

Då var det dags för den oberoende
socialisten. Precis som alla de andra
menade hon att det viktigaste var den
starka folkliga kraften som mobiliserades för att störta ett förtryckande system, och det första försöket att bygga
en fungerande socialism i praktiken.
Hon ser ett problem med att säga att
revolutionen hade en positiv effekt på
världens arbetarklass – det är sant att
kapitalisterna tvingades på reträtt och
arbetarna fick igenom många av sina
krav i den kapitalistiska världen, så
Sovjetunionen var en motvikt till kapitalismen. Men samtidigt hämmade
det här en möjlig socialistisk utveckling, och det tycker hon också att det
förtryckande byråkratiska systemet i
Sovjet gjorde så småningom. Och när
är så småningom? frågade jag förstås.
Ganska tidigt, menade hon i likhet med
syndikalisten, men det är omöjligt att
sätta fingret på en specifik punkt. På ett
personligt plan tycker hon att det som
inspirerade henne när hon var yngre
var kraften i revolutionen – mästerligt
gestaltad i filmen Pansarkryssaren Potemkin. Med åldern blir man mera reflekterande, säger hon, men fortfarande är den filmen och dess konstnärliga
gestaltning av revolutionen något hon
bär med sig.

Och vad skulle jag säga om jag intervjuade mig själv då? Jag skulle nog
tillägga att det mest inspirerande är att
Oktoberrevolutionen visade på alternativt sätt att bygga en stat. Vi står här
med vår borgerliga riksdag och våra
partier och tror att det är demokrati att
gå och rösta när vi anbefalls att göra
det. Men var är den ekonomiska demokratin, var är demokratin över vår
miljö, både i det lilla på arbetsplatsen
och i det stora globala där kapitalismen fördärvar den enda värld vi har?
Var är demokratin över vad vi ska producera, hur mycket av det och hur vi
ska fördela det? För mig visar Oktoberrevolutionen att en sådan demokrati är möjlig, att den är verklig – den har
försetts med det lätt skrämmande namnet proletariatets diktatur, men vad det
handlar om är genuin folkmakt där
alla arbetande människors åsikter har
tyngd och betydelse. Lyckades man?
Mja, delvis och delvis inte. Växte det
fram en förtryckande byråkrati? Ja, det
tycker jag nog det gjorde – men kanske
senare än vissa av mina intervjuoffer
hävdade, även om fröna till den kan
ha funnits från början, av nödtvång.
Men man visade vad som kan skapas,
att verklig folkmakt faktiskt är möjligt.
Det är fantastiskt, det är hoppfullt och
det räcker för mig!
Marina Weilguni
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Lenin – revolutionsledaren
Med anledning av hundraårsjubileet av
den stora socialistiska Oktoberrevolutionen den 7 november enligt den gregorianska kalendern (den 25 oktober enligt den dåvarande julianska kalendern),
tecknar Riktpunkt ett personporträtt av
revolutionsledaren och bolsjevikpartiets
ledare Vladimir Lenin
Otaliga biografier har skrivits om revolutionsledaren Lenin av såväl antikommunister som marxist-leninister, och
han har troligen gjort mer än någon
annan politisk ledare sedan Napoleon
för att påverka, influera och lämna sitt
avtryck och sin prägel på världshistoriens utveckling. Oktoberrevolutionen
har av vissa benämnts som 1900-talets mest betydelsefulla politiska händelse. Således måste Lenin vara en av
1900-talets mest betydelsefulla och
inflytelserika politiska ledare. Ja, Lenin anses vara en av de främsta revolutionära ledarna i historien. Han var
en enastående marxistisk teoretiker och
en av de största revolutionära tänkarna
tillsammans med Karl Marx. Men trots
detta baktalas han ständigt av borgerligheten med antikommunistiska svartmålningar och banala påståenden, som
har påverkat bilden av Lenin. Borgerliga antikommunistiska historiker har
försökt att förtala den ryska arbetarklassen genom att påstå att Oktoberrevolutionen finansierades av den tyska
imperialismen, vilket är en i raden av
antikommunistiska lögner.
Vad för slags man var då denna Lenin vars döda kropp ligger balsamerad och högtidligt bevarad i graven på
Röda torget i Moskva, ett besöksföremål för hundratusentals turister och
kommunister från hela världen?
Den huvudsakliga nyckeln till Lenins nyanserade och mångfasetterade
personlighet bottnar i den sällsynta
och unika kombination av två egenskaper; absolut orubblig hängivelse till
en uppsättning av teoretiska principer
och grundsatser, och en extraordinär
flexibilitet när det gällde att välja fungerande medel i förverkligandet av dessa
principer. Lenin var lika storartad och
magnifik i rollen som revolutionär entusiast som i rollen som pragmatisk
politiker. Han visste inte bara när han
skulle avancera utan också när han
skulle dra sig tillbaka, en lärdom som
hans arvingar och efterträdare kanske
skulle hålla i minnet och en egenskap
som gjorde honom till en utmärkt taktiker och strateg. Han kunde svänga
både bakåt och framåt med den revolu-
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tionära pendelns rörelse.
Han var också en skicklig retoriker och talare
som med enkelhet kunde
hänföra sina åhörare.
Ett annat karaktärsdrag
som kännetecknade Lenin som politiker var att
han var oerhört handlingskraftig i genomdrivandet av sin politik till
arbetarklassens
favör.
Det är av dessa anledningar som han ligger
begravd på Röda torget i
Moskva i ett mausoleum
och inte blev avrättad av
någon rysk motsvarighet till giljotinen – vilket
drabbade
Maximilien
Robespierre, som i likhet med Lenin hade en
revolutionär vilja av stål,
men som saknade den senares förmåga
till manövrer, kompromisser och förmågan att hitta utvägar från de mest
hotfulla av dödlägen.
Lenins fullständiga namn var Vladimir Iljitj Uljanov. Han föddes den 10
april 1870 i den sömniga staden Simbirsk, nuvarande Uljanovsk belägen
nära floden Volga. Det revolutionära
täcknamnet Lenin lade han sig till med
i samband med den tre år långa landsförvisningen till Sibirien, och floden
Lena belägen i östra Sibirien inspirerade till täcknamnet. Fadern var skolinspektör, tillika lärare i matematik och
fysik, och hette Ilja Uljanov. I takt med
att fadern steg i graderna fick denne
motta ett adelsbrev, vilket var en vanlig belöning i de högre graderna av den
tsaristiska tjänstemannahierarkin. Så
medan det tekniskt sett är korrekt att
säga att Lenin var son till en aristokrat,
växte han inte upp i den miljö av rikedomar och social status som annars
kännetecknade de rika och adelsfamiljerna. Uppväxtmiljön i Lenins unga
pojkår kännetecknades snarare av en
rysk intellektuell medelklassfamilj och
liksom så många andra söner av denna klass blev Vladimir Lenin och hans
äldre bror Alexander indragna i den
underjordiska revolutionära rörelsen.
1887 tog Lenin studentexamen med
lysande vitsord från skolans rektor och
kort därefter började han studera vid
universitetet i Kazan vid den juridiska
fakulteten.
Alexander, som enligt vissa kretsar av Uljanovfamiljen uppvisade mer

pojkaktig brådmogenhet och mer lovande utsikter än Lenin, anklagades
för delaktighet i en studentkomplott
vars mål var att mörda tsar Alexander III av Ryssland och hängdes. Lenin
fängslades och landsförvisades, vilket praktiskt taget har varit fallet för
varje verksam rysk revolutionär. Han
tillbringade merparten av sitt liv fram
till 1917 i England, Schweiz och andra
länder och återvände till Ryssland endast för en kort tidsperiod i samband
med 1905 års revolutionsrörelse. Han
var en av de erkända ledarna avför
de landsförvisade socialdemokratiska
grupperna och utmärkte sig för sin
kompromisslösa intolerans mot allt
som han betraktade som omarxistiskt
såväl inom teorin som organisationsområdet.
Före kriget var Lenin känd i de flesta
emigrantgrupper, av utländska socialister och den ständigt vaksamma tsaristiska säkerhetspolisen Tjekan.
Lenin var grundare av Rysslands socialdemokratiska arbetareparti (bolsjevikerna), inspiratör och ledare av den
segerrika, storslagna och socialistiska
Oktoberrevolutionen 1917 i vilken
bolsjevikerna störtade tsarväldet och
förverkligade ett maktövertagande.
Han var också bolsjevikpartiets ledare.
Lenin var också arkitekten, upphovsmannen och den sovjetiska statens första statschef (1917–1924). Han vidareutvecklade Karl Marx teorier om den
socialistiska revolutionen.
Charlie Paulsson
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Protesterna fortsätter efter demonstrationerna
mot Försäkringskassan den 14 och 15 oktober
I helgen 14 och 15 oktober arrangerades
en demonstration i Kristianstad och ytterligare en på Mynttorget i Stockholm
mot Försäkringskassan.
– Vi kräver att beslutsfattarna omgående gör en drastisk ändring i reglerna
så att de behandlande läkarnas intyg
är det som ska gälla vid handläggning
i alla ärenden samt att ingen ska hamna
mellan stolarna mellan socialen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, säger Anna Hjalmarsson till Riktpunkt.
Anledningen till demonstrationerna
är den kritik som har väckts den senaste tiden avseende Försäkringskassans arbete. Demonstrationernas huvudfokus var de problem som uppstår
när den statliga myndigheten inte följer
läkares diagnoser och utlåtanden.
– Özlem Körhan (en av initiativtagarna i Stockholm, red. anm.) arrangerade en demonstration i Stockholm
den 15 oktober. Jag, andra talare och
musiker startade en aktion även för
dem bosatta i Kristianstadtrakten och
som inte kunde ta sig till huvudstaden;
demonstrationen hölls den 14 oktober,
säger Anna Hjalmarsson.
En av anledningarna till att Anna
Hjalmarsson nu organiserar sig för de
sjuka och funktionsvarierade är att
hon mött en person med en anhörig
som tog livet av sig efter utförsäkring.
– Även en anhörig till mig är utförsäkrad.
Det har startats en namninsamling.

Namninsamlingens uttalade avsikt
är att namnunderskrifterna ska överlämnas till statsminister Stefan Löfven samt till socialminister Annika
Strandhäll (S).
Anna Hjalmarsson säger att demonstrationen blev mycket lyckad i
Kristianstad.
– Folk kom från både Ystad, Ängelholm, Helsingborg och även från
Blekinge för att delta. Behovet av
att uttrycka missnöje visade sig vara
stort.
Försäkringskassan besvarar kritiken med att det finns skillnader i den
allmänna uppfattningen.
Fick ni bra respons?
–Oerhört, både på plats och i ef- Anna Hjalmarsson
terhand. Det har uttryckts stor tacksamhet för detta. Det betyder allt för med att det finns ett stort antal som har
så många att inte vara ensamma i sin oacceptabla och inhumana problem
kamp, att bli sedda, hörda och förståd- med Försäkringskassan – ”då inser
man att siffror inte är aktuellt att tala
da.
Att Försäkringskassans behandling om”.
– Det är omfattande problem som
inte uppmärksammats i denna uttill
exempel handläggningstid och utsträckning tidigare är bara att beklaga,
försäkring.
anser Anna Hjalmarsson.
Anna tillägger att de individuella
– Vi kräver att beslutsfattarna omgåmänniskornas
historier är vad som beende gör en drastisk ändring i reglerna
höver
komma
fram och offentliggöras,
så att de behandlande läkarnas intyg är
för
att
visa
på
de allvarliga bristerna
det som ska gälla vid handläggning i
alla ärenden samt att ingen ska hamna som snabbt måste åtgärdas.
– Därför kan alla delta i Facebooksimellan stolarna mellan socialen, Ardan
”Demonstration mot Försäkringsbetsförmedlingen och Försäkringskaskassan”.
san.
Att Försäkringskassan uttryckt att
Redaktionen
deras bild av verksamheten skiljer sig
från demonstranternas besvarar hon

Arbetsköparna vill försvåra arbetsmiljöarbete

Svenskt Näringsliv föreslår nu att det
funktionsdugliga systemet för arbetsmiljöarbete ska avvecklas på ett sätt
som uteslutande gynnar arbetsköparna.
Förslaget får skarp kritik av representanter för LO, TCO och SACO. Företrädarna från LO, TCO och SACO godkänner
inte de förändringar som nu föreslås
eftersom de fordrar lagändringar som
märkbart kommer att vara fördelaktiga
för arbetsköparna och inte arbetarna.
Fram till nu har Sverige bedrivit ett
funktionsdugligt arbetsmiljöarbete med
generellt sett trivsamma arbetsmiljöer.
De bakomliggande orsakerna till detta
är att de fackliga representanterna för

nämnda förbund har varit pådrivande
för att förbättra arbetsmiljöarbetet genom samverkan via parterna samt via
krav på lagstiftning.
Enligt Arbetet beror de förbättrade
arbetsmiljöerna på arbetsplatserna på
att krav har ställts på att det ska finnas
skyddsombud, skyddskommittéer och
regionala skyddsombud och genom
säkerställandet att dessa har uppbackning och stöd av de fackliga organisationerna.
Men enligt slutledningarna i den
nyligen publicerade rapporten från
Svenskt Näringsliv ”Dags att tänka
nytt – ett modernt arbetsmiljöarbete

kräver moderna regler och roller” har
man nu för avsikt att reformera arbetsmiljöarbetet till förmån för arbetsköparna. Men om de föreslagna lagändringarna drivs igenom kommer facket
inte längre ha en utpräglad roll i arbetsmiljöarbetet.
I en artikel från Arbetet skriver man
att representationsansvaret i fortsättningen kommer att ligga på den person
som kollegerna anser är ”mest lämpad” att samverka med arbetsköparen. Om förslaget realiseras försvagas
skyddsombudens ställning påtagligt
och innebär ett avsteg från den modell
som vi har på arbetsmarknaden idag.
Riktpunkt nr 8 2017
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Rapport från Mittens rike
Klasskampen går vidare i vår del av
landet. Aktionsgruppen för Sollefteå
sjukhus fortsätter sin ockupation av
sitt sjukhus i oförminskat format. Detta
innebär att ingen ännu gett upp kampen
för att rädda fortsatt drift av såväl BB
som akut ortopedi och dito kirurgi…..
I min kommun, Örnsköldsvik, har vi än
så länge förberett oss inför en fortsatt
nedrustning av sjukvården genom att
bilda föreningen ”Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus”, med parollen ”Vi
ska utveckla inte avveckla”. Detta i
samarbete med Sollefteå aktionsgrupp,
så inom vår region står vi rustade tillsammans i sann enighet och med samma mål.
Ja, vad landstinget, eller regionen
som det heter numera, och dess politiker anbelangar, måste jag citera en av
”gubbarna” på bibliotekets tidningshörna som sa ungefär så här:
”Landstingspolitiker borde vi benämna som slasken, ja det är väl där
som vi slänger det som blir över…..”
Eller en annan som sa nåt i stil med,
att det var bättre förr när kapitalismen
var någorlunda tämjd av det faktum
att det fanns ett riktigt socialistiskt alternativ..
Ja vad kan man göra, mer än att hålla med?
Föreningen ”Framtidens sjukvård i
region västernorrland” har lagt fram
följande målsättning med sitt arbete,
och vem kan säga emot detta?
•
Ny ledningsorganisation – avveckla länsklinikerna!
•
3 fullvärdiga akutsjukhus inklusive akut kirurgi, akut ortopedi, BB/
förlossning/akut kvinnosjukvård.
•
Inför sammanhållen vårdkedja
– avgörande för vård av sköra gamla
och kroniskt sjuka patienter.
•
Kompetensutveckling och personalsatsningar – en god arbetsmiljö är
avgörande!
•
Samt översyn av den centrala
administrationen – tillitsbaserad styrning.
Tyvärr så finns fortfarande den stora
bromsklossen som stavas ”regionfullmäktige” där partierna fortfarande
skyller på varandra om vems felet är/
var att ekonomin är som den är. Personligen kan jag bara tillägga att den
sk vårdalliansen som styrde fram till
2014 har ett stort ansvar för den uppkomna situationen, men skyller hela
tiden ifrån sig.
En eloge ska trots allt VP ha som avbröt sitt samarbete med (S) och (MP)
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när planerna på att lägga ner Sollefteå
kom fram. Men inte helt förutsättningslöst, för den södra delen av länet,
Medelpad, och dess 2 landstingsledamöter från Sundsvall hade en avvikande åsikt och stödde slakten av länets
sjukvård.
Ska man tro på vad ”alliansbröderna” i Örnsköldsviks kommun säger så
står visst läkare på kö för att få jobba
på Örnsköldsviks sjukhus, men detta
får vi nog ta med en nypa salt. Fast läkarföreningen på Örnsköldsviks sjukhus går ut med ett liknande budskap så
det kanske finns ett ”korn i hojtet”, om
ni förstår vad jag menar.
Landstinget fortsätter med sina
”föda i bilenkurser” helt besinningslöst, enligt min mening. Allmänhetens
kritik har inte stillat sig och jag saxar
lite från allehanda.se.
”Så makabert. I en situation där
man är som allra mest utsatt och det
enda man behöver är trygghet, smärtlindring, lugn och ro och kvalificerad
vårdpersonal som övervakar och kan
ingripa vid behov. Vilket hån mot födande människor att detta är vad man
förväntas hålla till godo med”.
”Detta är helt absurt. Att föda barn
är en stor potentiell risk för både mamma och barn. Och att i vårt moderna
land backa till att öva på att förlösa sig
själv i bilen känns otroligt skandalöst
på alla plan. Detta är ingen patientsäker vård och det är sorgligt att det
finns ett behov för att producera denna video precis som det är sorgligt att
många kvinnor kommer att känna sig
tvingade till att lära sig detta i vetskap
om att sjukvården inte kan ta emot
dem.”
Ja, i övrigt ligger landet stilla och
bara väntar på nästa skandal från de
förtroendevalda…..
Industrin står still!

Den senaste veckan har känts aningen
konstig eftersom bygdens ”livsnerv”
stått stilla pga ett planerat driftstopp.
Men visst känns det spöklikt när en
stor industri med tre stora skorstenar
samt mindre pipor där ånga går ut i
jämn takt, för att inte tala om bullret,

Lyssna på Radio Kommunist
Varje fredag 18 -19.00
www.kommunist.se
Telefonnummer till studion
040-437070

står still. Men framförallt är det den totala tystnaden som känns skrämmande!
Så här kommer det att bli om bruket
läggs ner!!! Hemska tanke!
Hade det inte varit för alla olika
inlejda reparatörer, montörer och andra halvskumma figurer som jag ser
på ”bolagets” restaurang – den ligger
bredvid min bostad och jag brukar
ibland inta min lunch där – så skulle
det nog känts som om domedagen var
nära…
Nu vet vi att ”mina” tre skorstenar
som syns från mitt skrivarfönster åtminstone kommer att ryka ett tag till
efter driftstoppet.
Vad hände i Örnsköldsvik för 100
år sen?

Med tanke på att det är 100 år sen den
ryska revolutionen, så bör den väl nämnas åtminstone i förbifarten!
Min farsa var född 2 år före revolutionsåret och hade inga minnen från
just den tiden. Men min farfar Gustav
född 1884 och hans yngste broder Vilhelm född 1890 hade desto mer att berätta.
Farfar Gustav, som var torpare och
samtidigt arbetade på ”bruket” för att
få saker och ting att gå ihop berättade
att ”basarna” dvs arbetsledarna nästan
sket på sig efter oktoberrevolutionen
och försökte hålla ”de upproriska arbetarna” i herrens tukt och förmaning.
Ska man tro vad farfar hade att berätta så höll ”patron Kempe” som han
i allmänhet kallades ett tal till arbetarna på de ”verk” som han var ansvarig för, där han manade arbetarna till
besinning… Enligt farfar Gustav hade
han nästan ”skitit på sig” i nervositet
över bolsjevikernas hot!
Fast det var länge sen så kan jag fortfarande se min farfars sneda flin när
han berättade det för mig….
Han bror Vilhelm, eller Ville som
alla sa, var sjöman under 1:a världskriget och gick på konvoj över haven
i nåt slags förebyggande ändamål för
att minska risken att alla fartyg gick på
en mina. Det var inte bara en gång som
ledarfartyget sprängdes i bitar.. Har för
övrigt sett hans ”sjömansbok” så det
är knappast några skrönor han berättade…
Hur som helst så satte oktoberrevolutionen ett och annat spår även i den
obygd där jag har mina rötter, och gör
så även i framtiden!
Mats Hedell
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Kommunist- och arbetarpartier diskuterade
den stora socialistiska Oktoberrevolutionen
Kommunist- och arbetarpartier världen
över samlades den 10 till 13 augusti för
att diskutera den stora socialistiska Oktoberrevolutionens hundraårsjubileum
i dåvarande Leningrad/Petrograd, vilket var startpunkten och revolutionens
kommandocentral. Staden heter sedan
1991 Sankt Petersburg. SKP:s representant var Johannes Stålnacke, här återger
vi hans tal.
Kamrater

I år högtidlighåller vi 100-årsjubileumet av den stora socialistiska Oktoberrevolutionen 1917. Revolutionen
lyckades med det som en majoritet
hoppades på och det en minoritet fruktade – omkullkastandet av det system
vars existens vilade på den enes utsugning av flertalet. Revolutionen inledde
socialismens epok och skrev därmed
för alltid in sig i världshistoriens läroböcker. Nu har hundra år passerat och
Sovjetunionen finns inte längre kvar
– bourgeoisiens världsomspännande
makt, allianser och kontrarevolutioner
lyckades till slut med den folkfientliga
bedriften att återinstallera kapitalismen
på de platser där revolutionen en gång
inletts och utbretts. Detta måste vi som
kommunister nu lära av och därigenom
rusta oss för den kamp vi åtagit oss.
I april 1917 stannade Lenin till på
sitt sjätte besök i Sverige för att ett par
dagar senare anlända till Ryssland där
en av världshistoriens mest betydelsefulla händelser skulle äga rum. Den
kraft med vilken revolutionen slog ner
i Ryssland skapade svallvågor som
få hade räknat med. På flera platser i
världen genomfördes revolutionsförsök – arbetarklassen rätade kollektivt
på sina ryggar, unisont höjde man sina
röster och med den stora Oktoberrevolutionen som förebild gick man gemensamt till kamp mot utsugarna. Sverige
var inget undantag. Under 1900-talets
första hälft avlöste strejkerna varandra och år 1909 la 300 000 svenska
arbetare (5,5 % av befolkningen) ner
sina jobb. De revolutionära stämningarna pyrde och den kapitalism som det
svenska samhället vilade på knakade i
fogarna.
Under revolutionsåret 1917 ägde
hungerkravaller rum runt om i hela
Sverige. På gator och torg gjorde män,
kvinnor och även soldater uppror mot
svält, krig och den politik som miss-

gynnade arbetarklassen. På Seskarö, en
ö i norra Sverige nära den finska gränsen, utropade arbetarna självständighet
och på ön grundades en lokal sovjet.
I takt med att händelser som dessa
spred sig insåg den svenska bourgeoisien att det stod mellan att mista allt
i samband med en revolution eller att
tvingas till eftergifter gentemot arbetarklassen. För att överleva som klass vid
skarpt läge valdes det senare alternativet, år 1918 infördes rösträtt för män
och året därpå även för kvinnor.
År 1919 togs även beslut att införa
åtta timmars arbetsdag vilket längre
fram följdes av såväl införandet av
aborträtt som av semesterlagstiftning.
I Sverige skedde ingen revolution i likhet med den ryska, men likväl är det
viktigt att vi tar fasta på och lär oss av
historien. Den lär oss att det var hotet
om revolution i Sverige som tvingade
kapitalismens herrar att avstå större
smulor från det bröd som arbetarklassen bakade. I förlängningen innebar
dock avsaknaden av ett revolutionärt
omkullkastande också att det som ofta
benämns som den svenska välfärdsstaten kunde växa fram, hand i hand
tillsammans med en för kapitalismen
ofarlig socialdemokrati. Socialdemokratins bedrift i Sverige var att skapa
en av de mest effektiva, sammanhållna
och grundmurade kapitalistklasserna
i världen. Genom kosmetiska ingrepp
försökte man också lägga band på
kapitalismens
tillkortakommanden.
Socialdemokraterna högg huvudet av
kapitalismens skugga, för att använda
Sven Linderots ord. Som kommunister
vet vi dock att kapitalismens problem
inte kan lösas via kortsiktiga lösningar
eller reformer. Den enda lösningen är
socialism!
Idag blåser kraftiga högervindar
sprungna ur de imperialistiska motsättningarna som råder. Så länge Sovjetunionen fanns tvingades krigsalliansen
NATO och imperialismens krafter att
bedriva sin verksamhet mer dolt i form
av fascistiska stay-behind-rörelser som
gavs både ekonomiskt och militärt
stöd. Efter kontrarevolutionen dröjde
det inte länge innan bomberna öppet
började falla över Jugoslavien, för att
sedan i demokratins namn regna över
Afghanistan, Irak, Libyen och nu Syrien.

Under förhållanden som dessa, med
hårdnande imperialistiska motsättningar och därigenom påtryckningar
från såväl borgerligheten som dess
skötebarn fascismen, finns det risk att
kommunister väljer fel väg. Istället för
att se den konkreta verkligheten väljer
kommunistiska partier att göra avkall
på sin ideologi och trampar därmed ner
i det opportunistiska och reformistiska
träsket. Det farliga träsket har förvisso
lärt oss en sak, att den vägen gång på
gång lurar arbetarklassen och att den
endast leder oss in i en återvändsgränd
innehållandes krig, arbetslöshet och social misär.
Men kamrater, vi väljer inte den vägen. Vi är marxist-leninister som lär
av historien och vi står rakryggade
även när klimatet hårdnar. Vi är kommunisterna som vägrar att låta arbetarklassen bli lurad av borgarnas prat
om reformer och småskaliga lösningar.
Kamrater, vi vet att det rådande förruttnade systemet för länge sedan spelat ut sin roll och att tiden är mogen
för byggandet av en värld fri från utsugning och krig. Tiden är mogen för
socialism!
Det är dags för oss kommunister
att på allvar ta tag i frågan om socialismen, för den är aktuell här och nu.
Vi bör lägga oss an med en strategi
och en taktik som inte avviker från
den socialism vi vill skapa. Vi måste i
ord och i handling visa arbetarklassen i våra respektive länder att reformisternas försök att övertyga om en
kapitalism med mänskligt ansikte är
och förblir ett stort hyckleri. För oss i
Sverige har detta inneburit att vi insett
att vi måste söka nya breda allianser
som inte är baserade på kapitalisternas
vänster – högerskala, utan är baserade
på klassorientering, Vårt arbete måste
intensifieras bland folket, inom fackförbunden, på arbetsplatserna, i kvarteren, i skolorna och på universiteten
– överallt måste vi genom aktion och
information söka få arbetarklassen att
spränga kapitalismens ramar.
Kamrater,
leve marxism-leninismen,
Leve kommunismen!
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Sex och samlevnad
Jag tror ni alla har hört talas om hashtaggen ”me too”. Det handlar om hur
flickor och kvinnor har blivit tafsade på,
sexuellt trakasserade och även utsatts
våldtäkter. De som är gamla nog minns
händelsen med den ryske presidenten
Jeltsin som nöp eller satte ett pekfinger
i revbenen på en av de ryska kvinnliga
sekreterarna. Alla tyckte att det var normalt. Alla skrattade. Men sekreteraren
som hade blivit utsatt blev mycket generad. Hon log men leendet var stelt och
hon tycktes vilja gå därifrån. Hon skämdes, men vad kunde hon göra? Ingenting.
Så är det för de flesta kvinnor i Sverige och i hela världen. Många män
förtrycker kvinnorna. De förvandlar
något så vackert som att älska en annan människa till en ful maktfaktor.
Och detta innan de ens förstår vad sex
är för något. Smågrabbar i dagisåldern
uttrycker sig nedsättande till lärare och
kamrater, och använder t ex uttrycket
”hora”.
Jag kan nog säga att alla kvinnor någon gång har blivit utsatta för sexuella
trakasserier, också jag. Jag tänker på
manliga arbetskamrater som skrattande gav kvinnliga arbetskamrater stäm-

Annons
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peln att ”hon är en sådan som går ner i
källaren för att få sig ett ligg” eller som
sa ”Ska du jobba övertid?” med ett
menande flin över läpparna. Sedan var
det porrtidningarna som låg utspridda
överallt. Posters av nakna tjejer var
upphäftade på väggarna.
Vi – männens kvinnliga arbetskamrater – låtsade att det regnade. Vi försökte inte att bry oss. Vi försökte helt
enkelt att undvika de arbetskamrater
som betedde sig respektlöst. Men det
var svårt på en fabrik. Oftast var även
förmännen och arbetsledaren några av
dem som deltog i de sexuella trakasserierna. Det fanns till och med kvinnliga
arbetskamrater som tyckte att det var
skoj, att männen hade rätt att trakassera oss kvinnor. Det värsta var att alla
bagatelliserade det hela med att ”det
var på skoj” eller ”har du inte humor?”
Samtidigt som jag arbetade på den
fabriken fanns det en våldtäktsman
i vår stad. Han attackerade okända
kvinnor nästan varje helg. Männen på
fabriken nämnde ilsket vad de skulle
göra med denna våldtäktsman om de
någonsin fick tag i honom. Ord som
lynchning och kastrering var vanliga.
Rena rama hyckleriet!

Enligt vissa män får tydligen manliga
bekanta göra vad som helst med kvinnor de känner, men okända göre sig
icke besvär.
Jag hoppas att mina manliga/kvinnliga kamrater i partiet och våra sympatisörer inte kopierar dessa trakasserier.
Ge gärna ömhetsbevis, som en kort
kram till en hälsning. Men lägg inte armen runt hennes/hans axlar, midja eller
en hand på baken.
När ni är bekanta och tycke uppstår: Fråga först om han/hon vill älska,
och ställ inte den här frågan när ni har
druckit. En berusad människa är det
mest avtändande som finns. Använd
inte heller råa och grova uttryck – varje
människa vill bli bemött med respekt,
integritet och romantik. Fråga hellre en
gång för mycket än en gång för litet –
och tjata inte! Ett nej är ett nej! Punkt
Slut! Du kan få en livslång gemenskap
med en annan människa utan att någon överträder dessa enkla respektfulla
regler.
Så, gör inte en Jeltsin!
Kerstin Stigsson
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Che-dagen och partiledardebatt
I helgen uppmärksammades att det var 50
år sedan Che Guevara mördades av CIA i
Bolivia. Che var en sann humanist och en
sann hjälte i kampen för en socialistisk
värld. Egentligen har allting redan sagts
om Che, mina ord känns på något sätt
överflödiga för att beskriva mannen som
inspirerar människor över hela världen 50
år efter sin död. Söndagen den 9 oktober
anordnade Che-50-kommittén som är en
sammanslutning av flera organisationer,
en väldigt lyckad dag på ABF i Stockholm
med musik, dans och tal. Det var ett tal
som just jag fastnade lite extra för, och
jag citerar här en del av talet: ¨Kamrater,
det är nu 50 år sedan Commandante Ernesto Che Guevara utkämpade sin sista
gerillastrid varefter han grymt mördades.
Che respekteras och beundras av många.
Den kapitalistiska globaliseringsprocessen i kampen om världsherravälde har
uppnått ideologisk dominans, samtidigt
som delar av den revolutionära ideologin
vacklar. Neoliberalismen har lyckats få
bort klasskampen från den revolutionära agendan. Begreppet klasskamp, dess
konsekvenser och framförallt arbetarnas
inställning till borgarklassen i kampen för
att ta makten har idag försvagats. Istället för klasskamp talar vi om feministisk,
ekologisk, urbefolkningens eller nationell
kamp, alla viktiga strider men som inte
alls tar upp frågan om att ta makten från
borgarklassen. Och än allvarligare - vänstern har nästan inga perspektiv vad gäller makten över produktionsmedlen, dominansens sanna kärna¨.
Jag tycker att talaren fångade just ett
av identitetsvänsterns stora dilemman.
Istället för att tala om socialism och
klasskamp så har delar av vänstern
hoppat på tåget om feminism, ”kapitalism med ett mänskligt ansikte” och
andra aspekter som flyttar fokus från
klasskampen. Det är kontrarevolutionärt. Med det sagt förringar jag inte
kampen för minoriteter och full jämställdhet. men i ett socialistiskt samhälle är alla jämställda, samma lönenivåer
mellan man och kvinna och vi lever i
symbios med naturen. I Jugoslavien där
jag härstammar ifrån tjänade män och
kvinnor lika mycket, idag 2017 i forna
Jugoslavien är löneskillnaderna skrämmande höga. Detta visar just på vikten
av socialism. Många hävdar idag att
Marx är föråldrad och att hans visioner var en utopi. Absolut inte! Marx är
lika aktuell idag som för 100 år sedan.
Den här söndagen, 9 oktober, var
det var det även dags för årets stora
partiledardebatt.Man kan krasst kon-

statera att det inte sades något som
kommer att lösa Sveriges integration
av invandrare och flyktingar, arbetslöshet, utanförskap och klasskillnader.
Något som jag ansåg anmärkningsvärt
var att LO tillsammans med svenskt näringsliv förhandlar om något som kal�las för ”utbildningsjobb”, ett förslag
som skulle innebära sänkta löner för
flyktingar och andra utsatta grupper.
Det är beklagligt att LO som ska företräda Sveriges arbetare alltså vill sänka
löner och skapa en arbetsmarknad
som liknar apartheid. Den ideologiska
inriktningen är tydlig, socialdemokraterna vill delvis skapa en segregerad arbetsmarknad och även skapa en arbetsmarknad som baseras på vilket land
du kommer ifrån. Ett parti som säger
sig stå för de svaga i samhället, något
de kanske gjorde i början av 1900-talet, men som idag helt har glömt bort
sina rötter och numera är ett nästintill borgerligt parti. Moderaternas nya
partiordförande Ulf Kristersson gjorde
debut. Han upprepade samma gamla
vanliga borgerliga retorik, ett samhälle för eliten och inte för folkflertalet. Vänsterpartiet har också de flyttat
sig bort från den revolutionära linjen.
Nyligen uttalade sig Jonas Sjöstedt om
Stoppa Aurora-demonstrationen som
ägde rum i Göteborg i september i år.
Han sade att Kommunistiska partiet
(inte att förväxla med Sveriges kommunistiska parti) står för en ¨unken
människosyn¨. Hans uttalande visar
tydligt att en dröm om en ¨enad¨ vänster är totalt omöjlig. Ett sådant samarbete kommer aldrig att existera och är
inget vi i SKP förespråkar. Lösningen
på Sveriges utmaningar är knappast
sänkta löner och en apartheidsliknande
arbetsmarknad, det skulle enbart slå
mot arbetarklassen. Lösningen på Sveriges utmaningar är kort och koncist
socialism! Erich Honecker sade 1979
att ”framtiden tillhör socialismen och
socialismen tillhör framtiden”. Kan
inte annat än instämma. Behovet av socialismen är enormt, och vi behöver ett
samhälle där folkflertalet styr och inte
borgarklassen. Detta samhälle kan enbart uppnås med gemensamma krafter
och ansträngningar och ett nytt samhällsskick.
Partiet kallar kamrater! Kom med
oss i Sveriges kommunistiska Parti,
alternativet står mellan socialism eller
barbari.
OB.

Utsläppen dödar tusentals
svenskar varje år

Varje år dör uppåt 3700 svenskar i förtid på grund av luftföroreningar i form
av små partiklar, och för hela EU är
antalet döda 400 000 personer. Sett till
befolkningsmängden har Sverige och
Finland minst antal dödsfall medan
Bulgarien och Polen har flest människor som dör av små partiklar i luften.
Det visar nya beräkningar från Europeiska miljöbyrån.

Bombregn över
Afghanistan

USA:s militär fällde totalt 751 bomber
över Afghanistan i september, den högsta månadssiffran under de senaste sju
åren, enligt US Air Force Central Command.
40 svenska militärer är med och trycker på knapparna med Peter Hultqvists
välsignelse.
Antalet fällda bomber har ökat med 50
procent sedan augusti, vilket president
Donald Trump kallar för en ”strategi
för att mer aktivt slå ut extremistgrupper” i landet.
USA har fällt totalt 3 238 bomber i
Afghanistan mellan januari och september i år, vilket är mer än dubbelt så
mycket som under hela 2016.

3 av 5 amerikaner vill
atombomba Iran

60 % av USA:s invånare stöder kärnvapenbombningar av Iran, visar en
färsk opinionsmätning.
Det avslöjades nyligen av professorn i
statsvetenskap vid Stanforduniversitetet, Scott Sagan.
Han berättade om resultaten av opinionsundersökningen som genomfördes i
augusti 2017 och fann att de fruktansvärda konsekvenserna av atombombningarna av Hiroshima och Nagasaki
inte hade haft någon effekt på viljan
hos amerikanerna att använda kärnvapen mot Iran.
I en kommentar till undersökningsresultaten säger John Mecklin, chefredaktör för Bulletin of Atomic Scientists,
att de amerikanska medierna ”inte har
lyckats förmedla till amerikanerna att
användningen av även ett litet antal
kärnvapen kan leda till civilisationens
undergång.”
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BILD FRÅN NMR-DEMONSTRATIONEN I GÖTEBORG. FOTO: VICTOR PRESSFELDT

Tankar runt debatten
efter en nazist-demonstration
Lördagen den 30 september demonstrerade mellan 500 och 700 nazister
från NMR (den så kallade Nordiska motståndsrörelsen) i Göteborg – och mellan
tio- och tjugotusen antinazister samlades till en fredlig motdemonstration på
Heden. Nazistdemonstrationen kan nog
betecknas som ett fiasko. Till att börja
med dök inte de mängder av deltagare
som nassarna hade hoppats på upp.
Vi börjar med fakta: Marschvägen
NMR fått tillstånd att gå var rejält förkortad och skulle gå från hockeyarenan
Scandinavium, förbi Heden och avsluta
vid Gamla Ullevi. Nassarna samlades
på en parkeringsplats i Mölndal längre
söderut och skulle därifrån gå till avmarschplatsen vid Scandinavium. En
bit på väg tänkte sig NMR istället att
ta en egen väg förbi Svenska mässan.
Det var den plats de ursprungligen hade
tänkt avmarschera från för att visa upp
sig för Bokmässans alla deltagare, något som de blivit förbjudna att göra.
Miltanta NMR-are försökte bryta genom polisens linjer, samtidigt som våldsamma anti-nazister kastade sten på
dem, vilket ledde till att det hela gick i
stå och nassarna fick tillbringa timmar
omringade av polisen vid pendeltågstationen Liseberg. NMR:s ledare Simon
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Lindberg greps, demonstrationstiden
gick ut kl. 15 medan alla stod omringade, och sedermera återvände de stukade
nazisterna till parkeringsplatsen där det
hela börjande. Vi 15-tiden gjorde våldsamma motdemonstranter också utfall
mot polisen och kastade sten vid Lisebergs entré (alldeles invid de omringade
nassarna på tunnelbanestationen). De
fredliga motdemonstranterna på Heden
fick aldrig se något av nazistdemonstrationen.
Så långt vad som hände. Sedan följde
en regelrätt mediastorm, där polisens
ingripande höjdes till skyarna, bland
annat av Stefan Löfven, och demokratins lovord sjöngs i alla tänkbara tonarter. De fredliga motdemonstranterna
fick beröm för att ha stannat kvar på
sin plats ett kvarter eller så från händelsernas centrum.
Och nu rasar förstås en debatt på Internet där de militanta anti-nazisterna
ömsom skälls för provokatörer och
ömsom hyllas som handlingskraftiga
hjältar, och där våldet och icke-våldet
har var sina, tämligen verbala, förespråkare. Oftast handlar det om moral
här – är det rätt att kasta sten på människor, vad de än har för åsikter?
Jag tänker att man kan lämna den

moraliska aspekten en stund och titta på strategi och taktik istället. Vad
åstadkom de våldsamma motståndarna
med sitt stenkastande egentligen? När
NMR försökte gå sin egen väg var
stenkastningen och risken för våldsamma konfrontationer en av orsakerna
till att polisen omringade och stoppade
demonstrationen. Det är faktiskt en
positiv effekt. Vad bråket och stenkastningen vid demons upplösning hade
för funktioner är svårt att säga, men
kanske hindrade det nassarna från att
fortsätta efter slutklockslaget. Vi listar
det på plussidan så länge.
Men man åstadkom också en negativ
effekt – mängder av människor som är
antinazister tycker nu att de våldsamma motståndarna hör hemma i samma
skåp som NMR, de är demokratifientliga, våldsbejakande extremister, fast
till vänster istället för till höger. Polisen
ses som en god kraft som gjorde en insats för frihet och demokrati och nätet
flödar över av lovord. För i de breda
lagren av folket, kalla det arbetarklassen och andra arbetande människor,
kalla det vanligt folk eller vad man vill,
finns det ju faktiskt ingen medvetenhet om att den borgerliga demokratin
egentligen är kapitlets diktatur och att

inrikes
polisen är en del av dess våldsapparat.
Inte heller är det många som förstår
att nazismen, både den historiska och
den nya, är sprungen ut ur kapitalismen och är en ideologi för tider när
den borgerliga demokratin inte längre
är till nytta för kapitalets utsugning
och makt. Och om den medvetenheten
faktiskt skulle ha börjat spira hos en
och annan som var på Heden, så var
stenkastningen ett bra sätt att kväva
detta spirande i sin linda. Och det är
ju en rejäl post att lista på minussidan.
Stenkastning mot nazister och poliser
må vara aldrig så anti-nazistiskt och
anti-kapitalistiskt avsedda, de har helt
enkelt inte en medvetandehöjande effekt i dagsläget.
Utvärderingen lutar alltså tungt mot
det negativa ur taktisk synvinkel. Taktisk synvinkel är dock inte nog för alla
som vill diskutera detta… Därför kan
vi ju föreställa oss en annan situation,
där en medveten folkmassa inte står
fridsamt på Heden utan där tiotusentals intar gatorna med anti-nazistisk
kampberedskap. Vore det moraliskt
rätt att kasta sten på poliser och nassar då kanske? Svaret måste bli att
moraliskt rätt alltid är beroende av
situationen – det finns inget moraliskt
rätt som alltid gäller oavsett vad som

sker runt omkring. Om en samlad antinazistisk kampberedd manifestation
genom sin blotta existens skickar hem
vettskrämda nazister och får poliserna
att obekvämt stå stilla, då är det fullständigt moraliskt fel att kasta sten och
förvandla en mänsklig varelse till en
skrikande hög av smärta. Om ett par
välkastade stenar mot sköldar och hjälmar behövs för att få den effekten, så
är det rätt att kasta de stenarna, men
inga fler. Och om nazisterna och polisen inte backar ner trots detta, då är
mer våld moraliskt rätt. Och för att
försvara liv och lem är det moraliskt
rätt med vad man än behöver göra.
Det är antagligen inte vad vissa totalt kampberedda anti-nazister vill
höra. Det är säkert inte heller vad fridsamma vänstermänniskor som är rädda för konfrontationer och hoppas att
förståndet ska segra på fredlig väg vill
höra heller.
Den amerikanska författaren Ursula
LeGuin säger det nog bäst: Döda inte
när det räcker att lemlästa. Lemlästa
inte när det räcker att skada. Skada
inte när det räcker att skrämma.
Nu finns det ju människor som förstår både taktik, strategi och moral
alldeles av sig själva förstås. På nätet
kan vi läsa om småbarnsföräldrarna

som tillverkade en egen anti-nazistisk
banderoll på plats på parkeringen i
Mölndal och höll upp den mot nazisterna medan mamman hade sin baby
på magen. De gjorde exakt rätt. De
konfronterade utan våld, på plats och
med oerhört mod. De höjde de förbipasserandes medvetenhet och fick
(förhoppningsvis) en och annan nassepositiv lördagshandlare att gå hem
utan solidaritetsyttringar. Media lyfter
också fram den medelålders kvinnan
som var beredd att använda ett minimum av våld och ramma nassar med
sin kundvagn. Hon gjorde också alldeles rätt. Hon var beredd att tillfoga
lite skada för att skrämma, men redan
det blev för mycket för NMR:arna som
flyttade sig ur vägen.
Marina Weilguni

Möte i Berlin för att hedra
Oktoberrevolutionens 100-årsjubileum
DKP anordnade lördagen 21 oktober ett
möte för att hedra Oktoberrevolutionens
100-årsjubiliem. Man hade hyrt en biograf
vid Karl-Liebknecht-Haus, som är KPDs
gamla högkvarter och kunde glädja sig åt
fullsatt salong med hundratals deltagare.
I sitt öppningsanförande betonade DKPs
ordförande, Patrik Köbele, att detta inte
handlar om en minnesceremoni eftersom
”Revolutionen är framtiden”.
Det övergripande temat för mötet var
att den ryska revolutionen inledde perioden för övergången från kapitalismen
till socialismen. Den ryska revolutionen
var den största händelsen i den moderna
historien och realsocialismens fall var
inte bara en katastrof för de sovjetiska
folken, utan för världen och det sista
hindret för det imperialistiska systemets
totala dominans försvann. Nu ligger det
på oss, på arbetarklassen och på världens folk att fullborda övergången.
En av talarna sammanfattade en av
de viktigaste frågorna genom att säga:
”Om revolutionen är framtiden måste också den största möda läggas på

ungdomen, de måste
ta klivet in i arbetarnas och folkets organisationer, samtidigt
som de tar till sig av
de framgångar, motgångar och lärdomar
som nästan hundra
år av socialism erbjuder.”
Under hela dagen
hölls föreläsningar
om revolutionens betydelse, dess förlopp
och de lärdomar
man kan dra av den.
Samtidigt arrangerade SDAJ workshops
och diskussioner, och
mellan föreläsningarna presenterades kulturella bidrag med
kommunistisk musik från bland annat
Tyskland, Italien och Möte om Oktoberrevolutionen i Berlin.
naturligtvis Sovjet.
Foto: Andreas Sörensen
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I krigsövningen
Aurora 17 deltog krigsförbrytare
I krigsövningen Aurora 17, som nyligen
avslutats, deltog 1000 militärer från
USA, däribland minst två befäl som
tjänstgjorde i det ockuperade Irak. Båda
hade befälsroll i Sverige under krigsövningarna.
USA:s nuvarande försvarsminister, general James Mattis har deltagit i krigsförbrytelser. Varför ställs inga frågor,
varför görs inga undersökningar, om
dessa och andra USA-militärers eventuella krigsbrott i Irak?
Krigsförbrytelsen ”brott mot freden”
definierades i Nürnbergrättegångarna
mot de tyska nazistledarna 1950. Under rättegången klargjorde den amerikanske chefsåklagaren Robert H Jackson:
”Att inleda ett angreppskrig är därför
inte bara ett internationellt brott; det är
det främsta internationella brottet som
skiljer sig från andra krigsförbrytelser
däri att det i sig innehåller helhetens
samlade ondska.”
USA:s och Storbritanniens angrepp
på Irak 20 mars 2003 var en sådant
internationellt brott; därom råder ingen tvekan. FN:s säkerhetsråd vägrade
godkänna angreppet. Invasionen och
ockupationen av Irak byggde på rena
lögner, avslöjade många gånger.
Generalmajor Gronski var tjänstgörande befälhavare för 2nd Brigade Forward, 28th Infantry Division i Ramadi
Irak 2005 och 2006. Han och hans
marinsoldater deltog i mycket hårda
markstrider.
Sergeant Justin Doeer tjänstgjorde
två gånger i det ockuperade Irak, bland
annat i striderna om staden Falluja,
som angreps två gånger under 2004
med fruktansvärd förstörelse som följd
och tusentals dödade.
De lokala representanterna för Fallujas befolkning skrev ett rörande brev
till FN:s dåvarande generalsekreterare
Kofi Annan och bad honom och FN att
stoppa USA:s kommande urskillningslösa bombningar av staden.
Novemberangreppet på Falluja 2004
sammanföll med den svenska Iraktribunalens utfrågning, där representanter för UD tydligt uttalade att USA
inte respekterade proportionalitetsprincipen. Vid tribunalen närvarade
en person som representerat Falluja i
förhandlingarna med USA:s krigsmakt
samt den svenske diplomaten Sverker
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Åström och den i freds- och nedrustningsfrågor engagerade politikern MajBritt Theorin. Alla tog skarpt avstånd
från invasionen.
USA:s nuvarande försvarsminister,
general James Mattis, som i ett brev
nyligen varnade Sverige för att skriva
på FN-konventionen som förbjuder
kärnvapen, spelade en ledande roll i
båda angreppen på Falluja i april och
november 2004, då han var chef för
Camp Pendleton’s 1st Marine Division.
Han gavs öknamnet ”mad dog”.
Vittnesmålen från Falluja är förfärande. Sjukhus, moskéer och bostadshus bombades avsiktligt och sjukhus
och vårdcentraler intogs av militär. På
foton ses bakbundna läkare ligga på
golven. Minst 5 000 civila dödades
i november 2004 och tre fjärdedelar
av staden förstördes. Krypskyttar på
taken sköt på civila och hindrade ambulanser att hämta skadade. Liken
ruttnade på gatorna och åts av hundar.
Fallujas fotbollsstadion gjordes om för
att härbärgera de många dödade. USA
använde såväl vit fosfor som utarmat
uran under angreppen. Nio månader
senare kom nyfödda till världen med
svåra missbildningar och de blev allt
fler.
Den 19 november 2005 lät Mattis
marinsoldater angripa ett bröllopsfölje
i staden Haditha nära syriska gränsen
som ”hämnd” för att en marinsoldat
tidigare hade dödats av en vägbomb.
Tjugofyra obeväpnade civila, varav
många barn, dödades och många kvinnor, bland dem bruden i vitt och slöja.
De sköts flera gånger och på nära håll.
Händelsen är väldokumenterad.
Åtta marinsoldater anklagades för
krigsbrott. Mattis avvisade alla anklagelser och endast en marinsoldat, sergeant Frank Wuterich, riskerade åtal.
Han förklarade sig skyldig i en rättegång i januari 2012 och dömdes till
upp till 3 månaders fängelse, som han
aldrig behövde sitta av på grund av

kohandel mellan åklagare och försvar.
Kongressledamöter jämförde Haditha
med My Lai massakern i Vietnam.
General Mattis såg även till att tre
marinsoldater, som fällts för mord på
en handikappad man i rullstol i hans
hem i Hamdania 2006, slapp fängelse.
Fyra Blackwateragenter som dödades i
Falluja har rönt mer uppmärksamhet
än alla krigsbrott begångna mot stadens befolkning.
FN:s dåvarande sändebud Lakhdar
Brahimi sade om Falluja: ”kollektiv bestraffning är förvisso oacceptabelt och
belägringen av Falluja är absolut oacceptabel”.
General Mattis ledde angreppen
både på Afghanistan och Irak och var
chef för US Central Command och därmed ansvarig för alla USA:s militära
åtaganden i Mellanöstern åren 20102013. Han har gjort sig ökänd genom
tv-uttalandet ”it is fun to kill some people”.
Efter att general Mattis blev försvarsminister intensifierades USA-koalitionens bombkampanj mot IS i den
historiska storstaden Mosul och andra
delar av Irak som bombats sedan augusti 2014. Städer som förstördes av
USA under ockupationen förstörs igen,
mängder av civila dödas och städer
läggs i ruiner medan flyktingskarorna
växer.
Sverige måste upprätthålla folkrätten! Krigsförbrytare bör ställas till
ansvar för begångna krigsbrott i Irak
nu och tidigare. USA-koalitionens roll
bör granskas och alla deltagande parters krigsbrott bör påtalas och beivras.
Uranvapen bör förbjudas. Media, Sveriges regering, FN och världssamfundet bör kräva klargörande oberoende
undersökningar och påtala krigsbrott
i alla instanser där det är möjligt och
kräva att ansvariga ställs till ansvar
och krigsbrott beivras.
Stockholm 8 oktober 2017
Irak Solidaritet
Sigyn Meder, ordförande
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En bild från DKP:s valkampanj. De rika måste äntligen betala! Miljonärsskatt nu! står det på affischen.

Vad betyder det tyska
parlamentsvalet 24 september?
Efter valet till Förbundsdagen den 24
september står det klart att Tyskland
kommer att regeras av en ny borgerlig regering med ett svagare och mindre CDU, dock fortfarande med Angela
Merkel i spetsen. Vad betyder den nya
konstellation det förhandlas om – och
den nya riksdagen där det högerpopulistiska AFD kommit in – för politiken och
människorna i Tyskland? SKP:s ordförande Andreas Sörensen fick tillfälle att
samtala med det tyska kommunistpartiets DKP:s internationelle sekreterare
Günther Pohl om situationen efter valet.
När det gäller AFD påpekade Pohl
att de naturligtvis representerar en del
av kapitalet. I medierna framställs de
ofta helt enkelt som ett rasistiskt parti
– det är de förstås, men att de också är
socialreaktionära nämns inte. De står
för en liberalt borgerlig socialpolitik,
ungefär som FDP (”Fria demokratiska
partiet”, ung. som folkpartiet i Sverige)
som inte alls är ett parti som drar till sig
arbetare. AFD:s sociala program överensstämmer med vad som nu ska förverkligas av den kommande borgerliga
koalitionen, något som väljarna inte är
särskilt medvetna om. AFD måste bekämpas genom att man tar vinden ur
deras segel, menade Pohl, och för upp
den sociala frågan på agendan.
Människor tror att AFD är mot systemet, ungefär som man i USA trodde
att Trump var mot etablissemanget.
Många AFD-are var tidigare med i

CDU (de tyska kristdemokraterna).
AFD började som ett anti-EU-parti
och representerade den del av kapitalet
som inte tjänade på euron och EU. Eftersom euron och EU gynnar de tyska
kapitalisterna som klass har de tonat
ner sin anti-EU-retorik, det finns ingen
sådan kapitalistfraktion att stöda sig
på längre.
På frågan om var man röstade på
AFD svarade Pohl att partiet fick fler
röster i öst än i väst, men det är starkt
också i det forna Västtyskland, med
minst 9 procent i varje delstat. I Sachsen fick de hela 25 procent. Men väljarna är inga fascister, många är bara
rädda inför framtiden. Därför är det
avgörande att DKP ställer de sociala
kraven och inte tillåter att invandrare/
flyktingar spelas ut mot tyska arbetare.
Media talar om flyktingar, men inte
om sociala frågor, och därför har folk
röstat efter vad de tycker om flyktingar
utan att tänka på vad AFD:s politik får
för andra konsekvenser.
Nu kommer Die Grünen (”De Gröna”, Tysklands version av Miljöpartiet) troligen att ingå i regeringen. En
viktig fråga är förstås hur det kommer
att påverka politiken, och just nu förhandlar CDU med dem och FDP. De
gröna väljarna måste också få något,
förklarade Pohl, så därför kan en grön
politik komma att genomföras i vissa
frågor. Exempelvis kan det bli så att
Tyskland slutar med brunkol, och inför
mer vindkraft, sol och vatten, viket är

bra. Men det kommer bara att genomföras på ett sådant sätt att kapitalet tjänar på det. Die Grünen står, precis som
de andra borgerliga partierna, för en
reaktionär socialpolitik, men de har en
progressiv miljöpolitik, vilket ger dem
deras röster. Det blir problematiskt
mellan CDU och De gröna, man måste
kompromissa, men de är det enda koalitionsalternativet. Ett nyval – om man
inte kommer överens – skulle antagligen leda till att CDU tappade ännu mer
röster, så det vill de undvika.
Vad tänker då DKP om sitt eget
valresultat, när de nu ställt upp som
DKP för första gången på 30 år? ”Ja,
säger Pohl, vi är besvikna. 12 000 röster är ingenting, vi hade trott på minst
25000. Många säger att de vill välja ett
parlamentsparti för att kunna påverka,
därför väljer de Die Linke (motsvarar
Vänsterpartiet i Sverige) istället. Positivt är dock att valkampanjen har inneburit att partiet mobiliserat sina medlemmar och samlat nya erfarenheter,
något som har stärkt partiet. Väljarna
är inte heller vana vid att DKP ställer
upp i ett val, så man får bygga upp förtroendet långsamt…. Det viktiga är att
börja med medlemmarna och att stärka dem i vetskapen om att de företräder en korrekt ideologi.”
”Vi måste övertyga oss själva om att
vi har rätt, annars övertygar vi ingen
annan” sammanfattade Günther Pohl.
Redaktionen
Riktpunkt nr 8 2017
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Deklaration från PCPE:s politiska sekretariat
mot bakgrund av händelserna i Katalonien
Spanska folkens kommunistiska parti
(PCPE) fortsätter med oro att följa händelserna i Katalonien, och vi är övertygade om
att svåra tider närmar sig. Vårt parti bidrar
härmed med några reflektioner, med avsikten att hjälpa vårt lands arbetande män
och kvinnor att försvara ett oberoende
politiskt ställningstagande och undvika
någon som helst splittring som orsakar arbetarklassen och folket skada.
1. Den 1 oktober mobiliserade det katalanska folket massivt till försvar för sin
demokratiska rätt till självbestämmande.
Det var en mobilisering som undertrycktes våldsamt av den spanska staten och
ledde till hundratals skadade. Partido Populars regering bär ensamt ansvaret för
det inträffade. Mobiliseringen har inte
avtagit i intensitet, och vi fortsätter att
mobilisera massivt mot repressionen och
förtrycket.
2. Vi har länge aviserat och varnat för
att utövandet av självbestämmanderätten
inte är möjlig inom ramen för den spanska kapitalismen. Enligt vår åsikt är statens störtande endast möjligt under förutsättning att arbetarklassens och folkets
kamp intensifieras, med ett maktövertagande som mål. Störtandet av den kapitalistiska staten kommer att öppna en vägför Spaniens folk, så att de kan bestämma
fritt och demokratiskt över sin framtid.
Ett ensidigt utropande av självständighet
kommer inte att ha någon verklig effekt
i en stat där man bevarar monopolens
makt intakt och framförallt deras möjlighet att utöva våld.
3. Den katalanska arbetarklassen har
inget att vinna på den nuvarande självständighetsprocessen, som leds av samma
personer som under de senaste decennierna har intensifierat den kapitalistiska
exploateringen och som våldsamt har
undertryckt arbetarklassens och folkmassornas mobilisering med hjälp av
Kataloniens autonoma polisstyrka Mossos d’Esquadra. Det projekt som leds av
den katalanske regionpresidenten Carles
Puigdemont handlar mer eller mindre
om att skapa en ny kapitalistisk stat, för
att skydda en handfull parasiters privata
egendomar och integrera dem i EU:s ramverk, en imperialistisk allians som står i
motsats till arbetarklassens och folkets
intressen.
Arbetarklassens fiende är kapitalismen
och inte någon annan nations arbetande
män och kvinnor. Ingen har något förtroende för Kataloniens regering. Låt

16

Riktpunkt nr 8 2017

oss i första hand ställa klasskraven – då
kommer vi snart att se hur den falska fasaden av ”nationell enighet” mellan de
exploaterade och exploatörerna upplöser
sig, eftersom den inte existerar eller kan
existera under någon som helst nationell
banderoll.
4. Vi förordar bredast tänkbara enighet mellan de arbetande männen och
kvinnorna över hela Spanien och vi uppmanar till försvar av våra klassintressen,
utan någon nationell splittring. Samtidigt
uppmanar vi arbetarna i Spaniens städer
att resa sig och kämpa mot repressionen
och förtrycket som våra klassbröder och
breda folklager i Katalonien är utsatta
för. Arbetarklassen måste helt enkelt fördöma den spanska regeringens synsätt,
reaktionens framfart och varje slags hatmanifestation.
Förtrycket som idag utövas i Katalonien är detsamma som vi har lidit av vid
varje strejk, vid varje mobilisering som
vi har genomfört, och om det idag legitimeras under någon som helst kontext i
Katalonien kommer det imorgon att intensifieras i hela Spanien, vilket gör det
mycket svårare att försvara våra rättigheter.
5. Vi kan inte godkänna förslaget om
ensidigt självständighetsutropande som
den katalanska regeringen har drivit. Den
katalanska arbetarklassen har inget att
vinna på självständigheten, annat än mer
splittring och mer förtryck. Vi uppmanar

till att kämpa mot den katalanska högern, med vilken vi inte har något gemensamt mål. Det rör sig om samma höger
som igår undertryckte oss med våld, som
idag försöker använda oss som instrument och som imorgon – inom det hypotetiska ramverket för en illusorisk, kapitalistisk, oberoende katalansk stat – inte
skulle tveka att återigen undertrycka oss
med våld och intensifiera exploateringen
av arbetarklassen med alla till buds stående medel. Det är samma höger som mest
troligt inte kommer att uppnå oberoende,
tack vare en ny överenskommelse mellan
exploatörerna. Detta kommer att skapa
frustration och svika de förväntningar
som skapats i breda folklager.
6. Partido Populars regering försöker
för närvarande att nå ett samförstånd
med Spanska socialistiska arbetarpartiet
(PSOE) och det katalanska partiet Ciudadanos om i vilken form de ska utöva förtrycket. Underkännandet av den katalanska självständigheten kan genomdrivas
med hjälp av artikel 155 i konstitutionen,
och det är en faktisk möjlighet, men inte
den enda. Felipe VI är fortsatt förtegen i
väntan på att borgarklassen – inklusiveden katalanska– når en konsensus om
vilka åtgärder som ska vidtas. Just nu vågar han knappt uttala sig offentligt och
försöker följa sin fars exempel efter statskuppsförsöket den 23 februari 1981 för
att uppnå legitimitet. I nuläget finns det
endast två alternativ för staten: att upp-

insänt
häva den katalanska autonomin på ett eller annat sätt, eller att anlita en medlare
som kan förhandla fram en möjlig utväg i
kapitalistiska termer med den katalanska
regeringen. I båda fallen förlorar arbetarklassen och folket.
7. Arbetarklassen måste lyfta fram sitt
egna politiska alternativ: Att försvara ett
land för arbetarklassen, där de grundläggande produktionsmedlen är statlig
egendom, där de arbetande männen och
kvinnorna får ta del av resultatet av sitt
arbete och tillåts administrera ekonomin,
där det är slut på ett fåtal människors exploatering av andra. Ett land där det inte
finns plats någon form av förtryck och
där folken och nationerna fritt och demokratiskt uttalar sig till förmån för enighet
inom ramen för en socialistisk republik.
Ett land där makten ligger i arbetarklassens händer och som har en grundläggande, omistlig princip i det fria och frivilliga
förbundet mellan våra folk, baserat på
förtroende och enighet mellan arbetarna.
Arbetarklassen måste hålla fast vid ett
oberoende handlingssätt
•
Vi uppmanar till hela arbetarklassens solidariska kamp mot varje slags
statlig repression som riktar sig mot det
katalanska folkets lagliga mobilisering
och mot varje slags hatmanifestation. Låt
oss stoppa reaktionens framfart!
•
Vi uppmanar till att kämpa mot
Partido Popular-regeringen, mot monarkin och reaktionens framfart. Ner med
regeringen, ner med monarkin!
•
Vi uppmanar till att inte hysa
någon tilltro till ett motionsförslag om
censur som lagts fram av PSOE och Podemos, och som har till syfte att ändra
konstitutionen, för att i sin tur modernisera den spanska kapitalismen och göra
exploateringen mer effektiv inom EU:s
imperialistiska ramverk för kapital och
krig. Ingen tillit till socialdemokratin!
•
Vi uppmanar till att fokusera på
klassfrågorna, arbetarnas och folkmassornas krav i de den mobilisering som
sker i Katalonien, för att motverka dödlägen som inte kommer att vara gynnsamma för någon i vår klass. För arbetarklassens oberoende!
•
Vi uppmanar till största möjliga enighet i arbetarklassen och Spaniens
folk, till solidaritet och till kamp för att
försvaga den kapitalistiska dominansen
i Katalonien och i hela Spanien, för att
öppna vägen till byggandet av ett land för
arbetarklassen, baserat på arbetarnas och
folkmassornas makt. Det landet kommer att ha det fria förbundet mellan fria
folk som bas och utgöra grunden för den
framtida socialistiska republiken. För ett
land för arbetarklassen!

Folkförförarnas hantverk

Kl. 21.50 den 10 oktober, avvisades fem afganska unga flyktingar från Göteborg och flögs till
Kabul. Ytterligare fem ungdomar fick lämna
planet och återfördes till förvaret efter att deras
advokater och andra stödpersoner ansträngt
sig till det yttersta för att förhindra avvisningen.
En av de avvisade återsändes från Kabul – Afganistan tar nämligen inte emot sjuka personer, så
de ville inte ha honom. Vi har varit med om det
förr och med tanke på alla som sitter i förvar
och väntar på sin avvisning ska vi få vara med
om det igen. Det är vår orubbliga socialdemokratiska regering som står för denna skam.
En gång betydde ordet socialdemokrat att
man ville bygga ett socialistiskt samhälle, skapa en verklighet där ingen förtrycktes, där det
fanns jämlikhet och där solidaritet var självklar. En gång var det omstörtande att vara
socialdemokrat, det var farligt och det var att
konfrontera klassamhället. Men något hände,
inte sant? Ni socialdemokrater släpptes in i
den borgerliga värmestugan tillsammans med
alla dem som litade på och röstade på er, och
snart började ni tala om hur socialismen skulle
komma på fredlig väg via parlamentet. Och
det stod inte på förrän socialismen sköts på
framtiden och administrationen av den borgerliga staten blev allt viktigare, en stat där arbetande människor skulle få det bättre enligt
er, men där vi måste finna oss i att inte ha den
ekonomiska makten. Och nu, idag, så talas
det inte alls om socialismen längre. Det talas
förresten knappt om att folk ska få det bättre
heller utom i valtider – och då är det oklart
vad bättre betyder och för vem bättre gäller.
Jobb? En bra miljö? Bra skola? Pengar? Säg
det den som vet.
Helt uppenbart vill ni att vi ska sitta still i
båten, att vi ska känna att vi vet vad vi har
med er och att det skulle kunna vara värre.
Vi ska tänka att det som idag inte är till för
flyktingar inte är till för oss svenskar heller
imorgon, om vi inte ger er vårt förtroende. Vi
ska tycka att vi har det ganska bra och känna
oss rädda för att mista det vi har - vad spelar en handfull människor för roll, om vi nio
miljoner kan få ha det som vi har det? Ni vill
ha vår fullmakt att offra en handfull människor och om ni inte får vår fullmakt vill ni i alla
fall ha vårt tysta medgivande. Med uttryckslösa ansikten framträder ni och säger ord som
trygghet, rättssäkerhet, rättvisa, fred – stora
ord som inte betyder något längre, annat än
att ni vill genomföra det ni vill genomföra och
vi ska lita på att ni vet bäst.
Man skulle kunna kalla er demagoger. Det
är ett fint gammalt grekiskt ord som betyder
folkledare, och begreppet hade knappt myntats förrän det kom att betyda sådana som
leder folket vilse – folkförförare. Ni har fört
folket vilse. Ni har fört oss till en plats där vi
ska bedövas av ert eviga nötande om hur er

budget ska gå ihop, hur ni ska utveckla företagandet och höja skatterna eller låta bli, där
ingenting avgörande någonsin kommer upp
på agendan. Det är en plats där vi inte längre
ska tro att vi har kraften, förmågan, intellektet
och viljan att ta makten, där vi ska tro att vårt
väl och ve ligger i era händer och att vi måste
vara tacksamma: för praktikjobb som betalas
med våra egna skattepengar, för socialbidrag,
för sjukvård som i alla fall finns, för att vägarna går att köra på och luften fortfarande
går att andas.
Ni har fört oss till en plats där vi ska sluta
tänka, sluta ha moral, sluta ha klasskänsla,
sluta vara solidariska. Våra liv ska utspela sig
i en meningslös dimma, där lycka är detsamma som att ha ett jobb och möjlighet till lite
extra konsumtion, där vi suger i oss er löjliga,
fördummande kultur som avkoppling. En
plats utan en självständig tanke. En plats där
solidaritet är främmande och skrämmande,
eftersom den ställer krav på er, på samhället,
på oss själva.
Den plats dit ni har fört oss är full av förakt
och hat. Ni vill att vi ska andas in det, göra
det till en del av oss, förakta våra förföljda
systrar och bröder för att de kommer från
andra delar av världen, för att de talar andra
språk, har andra religioner, står frågande inför
vår kultur. Ni vill att vi ska kväva vår moral,
för om vi sväljer era lögner en gång kan vi
svälja dem igen, tusen gånger om. Ni vill att vi
ska känna vrede, javisst - den vrede som ligger
djupt i själen, över våra liv där tiden för intellektuell och känslomässig utveckling, kreativitet, och ett gott ansvar stjäls från oss, den
vreden ska vi rikta utåt, mot de andra som
ni pekar ut för oss. Så blir den harmlös för er
och förgörande för de andra, främlingarna.
Men i den processen vill ni också förgöra oss.
För vad blir kvar av en människa när hennes
solidaritet, humanitet, moral, klasskänsla,
drömmar och visioner har tagits ifrån henne?
För detta bär ni ansvar och skuld, socialdemokrater. På era välskrubbade ansikten
klibbar skiten och från era välansade fingrar
droppar blod och slem från bomberna i Kabul.
Och det sista ordet är långtifrån sagt. Vi
värjer oss. Ni kan inte ta vår stolthet och vår
solidaritet, ni kan inte råda över våra drömmar. Det kan ta tid – men det sista ordet
kommer att sägas en dag när vi skapar
en annan värld, där det inte finns plats
för folkförförare och folkförgörare.Det
kommer en dag när det inte lyfter fler
plan med vettskrämda människor som
skickas till sin död! Och under tiden
kommer vi att bli fler och fler som återtar rätten över våra egna tankar, och
som av visarer och ert grova förakt för
människor som behöver vår solidaritet.
Marina Weilguni
Riktpunkt nr 8 2017
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Den nationella kampen – frågeställningar
i en diskussion om klass och nation
Enligt vissa medier drar en nationell kamp
för det egna landet eller regionen genom
hela världen. Detta började med kontrarevolutionen i Sovjetunionen i början av
1990-talet. Sedan delades det forna Jugoslavien. Men borgarna i västra Europa, USA
och EU hade nog inte räknat med att protesterna mot den maktfullkomliga borgerligheten skulle komma att spridas till deras
egna länder.
Protesterna kan se olika ut. Som i Storbritannien, när britterna bröt sig ur EU
– Brexit. Eller när protester mot den borgerliga nyliberala makten kan utvecklas åt
det nationella hållet. Nationella borgerliga
krafter utnyttjar brister i den liberala borgerligheten och går åt mer skrämmande
riktningar. Turkiet, Ryssland, Polen, USA
och flera andra länder är flera exempel på
detta.
Men sedan har vi nygamla konflikter
som aldrig har blivit lösta inom den liberala borgerlighetens imperialism. Så som
kurderna och deras rätt till ett eget land.
Nordirland och Baskien är ett annat exempel. Det finns säkert fler inom den kategorin där den liberala borgerligheten av ett
folk förtrycker ett annat folk inom deras
eget land.
I spanska Katalonien har det varit en lokal omröstning om i fall regionen skall tillhöra Spanien eller inte. Spaniens regering
var emot denna folkomröstning och agerade våldsamt. Den halvmilitära Guardia
Civil på order av den spanska borgerliga
regeringen beslagtog valurnor, stängde vallokaler och arresterade ett flertal människor. Protesterna mot Spaniens våldsamma
tilltag var många. Flera hundra skadades
vid demonstrationerna efter valet. Frågan
som ställdes i valet var den här: ’Vill du att
Katalonien ska bli en självständig stat som
en republik?’.
Lenin säger i artikeln ”Om nationernas självbestämmanderätt”, 1914: ”De
norska småborgarna, som önskade ha en
egen kung för sina egna pengar och genom folkomröstning förkastade förslaget,
avslöjade utan tvivel ytterst tarvliga kälkborgaregenskaper”. Sedan fortsätter han:
”Liksom i varje annan fråga intresserar
oss framförallt proletariatets självbestämmande inom nationen. Hurudan var den
och borde det norska och svenska proletariatets hållning vara i konflikten på grund
av avskiljande. Norges medvetna arbetare
skulle naturligtvis efter avskiljande ha röstat för republik.”
Enligt Lenin så borde alltså den Kata-
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lanska arbetarklassen röstat för republik.
Men han säger också ’proletariatets självbestämmande inom nationen’. Skulle den
Katalanska arbetarklassen fått ett självbestämmande inom nationen vid folkomröstningen? Jag tvivlar på detta. Beslutet
är som det grekiska kommunistpartiet
KKE säger – det tjänar kapitalet i Katalonien. Inte arbetaren.
Vi läser Lenin igen (samma artikel):
”Försåvitt en förtryckt nations bourgeoisie
kämpar emot en förtryckande kommer vi
alltid och i varje fall att beslutsammare än
alla andra ta ställning för den, ty vi är de
djärvaste och konsekventaste fiender till
förtrycket. I den mån en förtryckt nations
bourgeoisie försvarar sin egen borgerliga
nationalism, är vi emot den”.
Här uttrycker Lenin (vilket är min analys) att vi ska ställa upp när en annan nations borgerlighet förtrycker ett annat folk
(som t ex vid en ockupation av främmande land). Vilket skedde i Katalonien vid
folkomröstningen just de dagarna. Men
upplevde det katalanska folket ett förtryck
från den spanska regeringen före folkomröstningen? Är det inte i själva verket så
att det är den katalanska borgerligheten
som förtrycker den katalanska arbetarklassen? Det katalanska folket har ett eget
språk. Skolorna och undervisningsmaterialen var på katalanska.
Katalonien drabbades tidigare hårt av
diktatorn Francos förtryck, men det förtrycket drabbade också hela det spanska
folket. Särskilt den spanska arbetarklassen.
Slutsatsen är att jag är lite osäker om
ifall vi kan stödja Kataloniens frigörelse
från Spanien, och om man i så fall skulle
kunna grunda sitt stöd på vad Lenin säger
I samma veva som folkomröstningen
i Katalonien skedde så höll regionen Irakiska Kurdistan också en liknande folkomröstning om självbestämmande. Information om denna region är knapphändig
och jag har inte kunnat skaffa mig den
information som krävs i denna fråga för
att själv ha en åsikt om vi ska stödja det
kurdiska Irakiska Kurdistan i deras självständighetsiver eller inte. Men jag kan
nämna det jag vet om kurderna. Kurderna
har eget språk med diverse avvikelser på
grund av att kurderna lever i ett så pass
stort område. Folket finns i främst i Turkiet, Irak, Iran och Syrien men även i Israel,
Afghanistan, Libanon, Armenien, Georgien, Turkmenistan och Azerbajdzjan. För
att inte tala om länder de har invandrat

till. I Turkiet är det kurdiska folket mycket
förtryckt, men jag känner inte till situationen i övrigt. Information om detta behövs.
Följer man Lenins analys måste man
säga att det kurdiska folket är förtryckt.
Både från de nationella och borgerliga regeringarna i alla länder, men även från den
egna regionala regeringen i Irakiska Kurdistan.
Medan Katalonien är mer en regional
fråga, så är ett självbestämmande Kurdistan mer en internationell fråga. Hur ställer sig de två stora imperialistmakterna till
kurdernas självbestämmande? Området
är mycket rikt på naturtillgångar. Det finns
varierande uppfattningar om vilken sida
USA ställer sig på. Fanns det påtryckningar från USA när irakiska trupper i mitten
av oktober invaderade Kirkuk och de kurdiska styrkorna drog sig fredligt tillbaka?
På Irland är det ombytta roller. Här
motsätter sig socialister och kommunister
den fortsatta delningen av landet. Men de
är även för Brexit, vilket jag knappast kan
säga att det nyliberala nationalistiska Sinn
Féin är. Sinn Féin är ett systerparti till vänsterpartiet här hemma.
Gränsen mellan Republiken Irland och
Nordirland har satts i fokus på grund av
hur gränsen skall se ut mellan ett EU-land
och ett som inte längre är medlem i EU.
Men inte enbart detta. Den långdragna
konflikten mellan olika nationalistiska
borgerliga parter riskerar att ta en ny fart,
så att vi får en liknande väpnad situation
som det var på 70-, 80- och 90-talet.
Konflikten kan härledas till långt tillbaka i tiden. Men jag ska enbart ta upp det
som hände när Irland delades 1921. Det
eftersom de gränsdragningar som skedde
då påverkar irländarna än idag. Före 1921
fanns inte någon region som hette Nordirland. På Irland finns det fyra regioner –
Connacht, Leinster, Munster och Ulster.
1921 delades Ulster upp av den brittiska
och irländska borgerligheten i två delar. I
Ulster ingår grevskapen Cavan, Monaghan och Donegal men dom ligger på den
republikanska sidan. Britterna och unionisterna ville inte att dessa grevskap skulle
ingå i deras region. Förklaringen till detta
är enkel. Britterna och unionisterna planerade att vara i majoritet i en auktoritär
regional regering. Om de tre grevskapen
togs med i Nordirland skulle protestanterna hamna i minoritet. Således drog man
gränserna och mixtrade med dem för att
tillgodose den nationalistiska unionistiska
borgerligheten i det som kallas för Nord-
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irland.
Från att Nordirland skapades förtrycktes den irländska arbetsklassen av både
den brittiska och unionistiska nationalistiska bourgeoisien. Men också av den
unionistiska nationalistiska arbetarklassen. Den unionistiska nationalistiska arbetarklassen hade tagit ställning för sin egen
nationella bourgeoisie, trots att de var och
är lika fattiga och lika utsatta som den irländska arbetarklassen.
När Lenin skrev den här artikeln som
jag hänvisade till ovan 1914, tillhörde Irland fortfarande Storbritannien och det
fanns inte någon region som hette Nordirland. Förutom den irländska arbetarklassen fanns även en engelsk och skotsk
arbetarklass i Irland. Den irländska regeringen som det talas i texten om är den
regionala irländska regeringen, som styrde
under vad som kallas Home Rule. Lenin
citerar Marx och skriver: ”Den 10 mars
1869 skrev Marx, att hans föredrag om
den irländska frågan i Internationella rådet skulle innehålla följande: ’... alldeles
oavsett alla internationella och humana
fraser om rättvisa för Irland – vilket är
självklart i internationalens råd – kräver
den engelska arbetarklassens direkta och
absoluta intressen att dess nuvarande
band med Irland upplöses. Detta är min
djupaste övertygelse, grundad på orsaker
som jag delvis inte kan uppge för de engelska arbetarna själva. Jag har länge trott,
att det skulle vara möjligt att störta den irländska regeringen genom ett uppsving för
den engelska arbetarklassen. Jag har alltid
försvarat denna ståndpunkt ...’ ’Ett mera
djupgående studium har nu övertygat mig
om motsatsen. Den engelska arbetarklassen kommer aldrig att kunna göra någonting, förrän den har befriat sig från Irland
... Den engelska reaktionen i England har
sin rot i förtrycket mot Irland.”
Troligen talar Marx här om den hela
engelska arbetarklassen och inte enbart
den på Irland. Irland var ju inte 1869
självständigt från Storbritannien.
Lenin igen: ”Till en början trodde
Marx, att inte den förtryckta nationens
nationella rörelse, utan arbetarrörelsen
inom den förtryckta nationen, skulle befria Irland. Marx gör inte den nationella
rörelsen till något absolut, därför han vet
att endast arbetarklassens seger kan medföra en fullständig befrielse av alla nationaliteter.” Och: ”I England är den borgerliga revolutionen överhuvudtaget för länge
sedan avslutad. Men i Irland är den inte
avslutad.”
Som jag sa tidigare så ställde sig den
unionistiska arbetarklassen på samma sida
som sin egen nationella borgerliga klass
efter Irlands delning. Särskilt såg man
detta under konflikten på 70-talet. Återigen Lenin: ”Den engelska arbetarklassen

kommer inte att göra sig fri förrän Irland
befriats från det engelska förtrycket.” Den
irländska filosofen, poeten, skribenten,
socialisten och med mera James Connolly
som var samtidig med Lenin, ansåg helt
riktigt att man skulle inkludera den engelska arbetarklassen i kampen för ett socialistiskt Irland.
Eoghan O´Neill, Irlands Kommunistiska Parti, skriver i oktobernumret av ’Socialist Voice’ i artikeln ’No united Ireland
under imperialism’: ”Vi får inte ledas in
på den stigen som endast söker ett förenat
Irland men som fortfarande är i träldom
och är beroende av den imperialistiska
konstruktionen.” Och: ”Det kommer
att bli hård debatt, diskussioner för att få
fram en vision som kan sträva för ett förenat och oberoende Irland och som är till
för alla – katoliker, protestanter och dissidenter [min kursiv]”.
Jimmy Doran, även han från ICP, i artikeln ’Brexit – Who decide?’ i samma
tidning och nummer som ovan: ”Hur de
ekonomiska och politiska gränserna än
kommer att se ut efter Brexit, så kommer
den ledande klassen i Storbritannien och
i Europa att ta beslut i deras eget klassintresse.” Och: ”Vi måste befria oss själva
från de dominerande imperialistiska herrarna i Storbritannien och i Europa för att
bygga en förening mellan människor och
länder. Endast då kan vi bli ekonomiskt
oberoende, vilket kommer att tillåta oss
att uppnå en socialistisk republik så som
James Connolly kämpade och dog för, och
slutligen ha en frihet och oberoende för
alla katoliker, protestanter och dissidenter.”
Jag har hört en journalist som kom
med förslaget om att Republiken Irland
skulle återförenas med Storbritannien och
därmed skulle problemet med gränsen
till Nordirland vara löst. Han menade att
Storbritannien och Irland skulle skapa en
egen union. Men jag vet inte om det var
allvarligt menat eller inte.
Har ICP rätt? När är det rätt tidpunkt
för att arbetarklassen ska befria sig från
kapitalismen? Behövs det en egen nation
till detta eller/och kan de kämpa sida vid
sida med andra nationers arbetarklass i ett
splittrat land? Här hemma kämpar den
svenska arbetarklassen tillsammans med
den invandrande arbetarklassen. En invandrare som lever och verkar här i Sverige kämpar främst där han har slagit ner
sina bopålar och får en inkomst. Men han
håller dessutom ögonen på situationen i
sitt eget land, eller region.
Det har alltid varit ’Sverige ut ur EU’
– Inte ’Europa ut ur EU’. Ska den europeiska – eller internationella – medvetna
arbetarklassen befria sig från EU samtidigt
som vi utropar den internationella arbetarklassens självständighet? Eller behövs det

att det finns en nation för att den medvetna arbetarklassen ska kunna kämpa? Vi
säger inte att ’NATO ska ut ur EU’ – utan
’NATO ut ur Sverige’. Så varför utformar
vi dessa paroller så att de ska handla om
nationers förhållande till dessa imperialistiska organisationer? Är en nation – även
om den är en borgerlig – en förutsättning
för socialism? Vi har även antagit parollen att vår (svenska) främsta fiende är den
svenska imperialismen – inte den internationella eller EU-imperialismen. Jag tror
att våra tyska, grekiska och andra kamrater har gjort liknande. Men deras kamp är
emot sin egen nations imperialism.
Varför har vi gjort detta?
Därför att vi eftersträvar, som Lenin säger i frågan om Norges självbestämmande: ”... proletariatets självbestämmande
inom nationen.”
Han förutsätter att arbetarklassen måste ha en egen nation för att kunna agera
mot imperialismen. James Connolly skapade ju en egen armé, Irish Citizen Army
– världens första arbetararmé – för han
visste att utan en arbetarrevolt så kommer
imperialisterna att regera även om makten skulle tillfalla den irländska borgerligheten. Men utan en egen nation så skulle
förtrycket från den engelska bourgeoisien
med all säkerhet fortsätta, och med detta
skulle chanserna till en verklig förändring
för arbetarklassen ligga långt borta. Ännu
längre borta än om nationen skulle komma under en irländsk nationell borgerlighet.
Här har storleken en betydelse. Vi kan
agera, påverka och argumentera bättre
i vår nation än att vi tillsammans med
andra nationers arbetarklass ska kunna
åstadkomma att EU ska avveckla sig själv.
Sedan kan Europas och världens kommunister och socialister samarbeta och diskutera och kämpa för varandra i våra nationer. Precis som när Norges och Danmarks
kommunister deltog i vår fredsdemonstration för någon månad sedan. Vi stödjer
förstås med pengar olika projekt i andra
länder för att de lättare ska kunna befria
sig från kapitalismen, och vi har internationella stödorganisationer för kommunister. Vi deltar och stödjer olika systerpartier
och arbetarklassen i vår värld, och mycket
mer.
Lenin nämnde med anledning av Norges självständighet: ”Norges medvetna arbetare skulle naturligtvis efter avskiljande
har röstat för republik [min kursiv]”.
Vad menar han med detta? Jag tror att
han menar att vi inte ska gå händelserna i
förväg och kämpa för den internationella
arbetarklassens självbestämmande. För
det mäktar vi inte med.
Kerstin Stigsson
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Vladimir Majakovskij
– Oktoberrevolutionens stora poet
Vem har inte hört talas om Majakovskij?
Det skrivs fortfarande tjocka biografier om
honom på ett antal olika språk, tidskrifter
för litteratur och poesi med självaktning
har artiklar om hans stil och hans liv, han
ingår i kursplanerna för litteraturvetenskap på nästan alla universitet, och skriver
man Majakovskij i sökfältet på internet
öppnas en dammlucka… Alla tycker något
om honom, från vänster till höger: han var
futurist, kommunist, expressionist, provokatör, anarkist, en hjälte, en lismare och
rövslickare, egoist, revolutionär, psykiskt
sjuk, vacker och måttlös, odisciplinerad.
Och sanningen att säga var han nog lite av
allt det här, somligt mer och annat mindre.
Majakovskij kan man inte stoppa ner i en
prydlig låda och stänga locket om.

derårig. Istället sattes han i fängelse, där
han började skriva poesi – men tyvärr
konfiskerades hans dikter. När han blev
fri lämnade han partiet och började på
Moskvas konstskola där han kom i kontakt med den rörelse inom konst och litteratur som kallas futurismen.
Futurismens grundare var den italienske författaren Marinetti som publicerade det första Futuristiska manifestet i
den franska tidningen Le Figaro 1909,
vilket snart följdes av flera manifest eller
programförklaringar. Futurismen var en
kulturell rörelse vars medlemmar tog avstånd från traditionalismen – vilket kan
betyda många saker och leda till många
olika politiska ställningstaganden. En
gemensam nämnare är att man hyllade
den nya, industriella epoken, maskinerMajakovskij föddes 1893 i en liten gena, fabrikerna, rörelsen. Poeter dekonorgisk stad vid man Baghdati, men efter
struerade språket för att trasa sönder
faderns död flyttade familjen till Moskva
det gamla, sökte grammatisk frihet och
år 1906. Då hade den unge Majakovskij
nya uttryck, måleriet försökte fånga den
redan hunnit delta i socialistiska demonhektiska nya tiden som aldrig stod stilla
strationer och fortsatte på samma sätt i
och musiken intresserade sig för oljud,
huvudstaden. Nu gick han också med i
maskinbuller och fabriksvisslor. Futurissocialdemokratiska partiet och anslöt
ter hade inget till övers för gångna tiders
sig till bolsjevikerna. Mellan 1908 och
historia och kultur, helst skulle de ha ri1909 fängslades han tre gånger, men
vit museerna och bara stormat framåt.
slapp deportering eftersom han var minMen framåt vart? I Italien stormade en
del av dem rakt in fascismen
så småningom, och det visar
ju om något att futurismen
i sig själv inte hade ett politiskt program.
I Ryssland kom futurismen igång på allvar när
Majakovskij och fler andra
år 1912 publicerade manifestet och diktsamlingen En
örfil åt den offentliga smaken. Här gjorde de processen kort med den gamla
skolan inom konst och poesi
och hävdade självsäkert att
”bara vi är vår tids ansikte”.
Under åren före Oktoberrevolutionen turnerade futuristiska poeter land och rike
kring i Ryssland, och hade
enorma poesiuppläsningar
som drog verkliga folkmassor. De bevakades skräckslaget av jättelika polis- och
militäruppbåd som för oss
verkar överdrivna. I Kiev
bevakades t.ex. en sammanSkogsarbetaren. En fantastisk kubofuturistisk mål- komst av generalguvernöning av Kasimir Malevitj från 1912.
ren, högste polischefen, åtta
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poliskommissarier, sexton biträdande
poliskommissarier, tjugofem polisuppsyningsmän, sextio poliskonstaplar inne
i teatern och femtio ridande poliser utanför. Varför? Jag tror det beror på att
Majakovskij hade förmågan att alltid
sätta fingret på de ömma punkterna, att
alltid upptäcka de små sprickorna och
krackeleringarna som skulle bre ut sig
och öppna avgrunder under människors
fötter, och han lät aldrig bli att trycka
till. Ordentligt. Det kan inte ha funnits
något mer skrämmande för en stelbent,
byråkratisk, tsaristisk stat, där det inte
handlade om små sprickor längre utan
om svalg som man fernissat över med
det tunnaste av skikt. Det kan för all del
vara skrämmande för andra också, men
mer om det senare.
Majakovskij blev alltså snabbt en av
förgrundsgestalternainom
kubofuturismen, som var en specifikt rysk företeelse. Rörelsens målare kombinerade
kubismen med en skildring av rörelse,
och skapade fantastiska konstverk, men
vad det betydde inom poesin är svårare
att säga. Det var i alla fall en utåtriktad
gren av futurismen, intresserad av samhället och dess omvälvningar. Man ville
också riva ner vallarna mellan de olika
konstarterna, Majakovskij och de flesta
andra futuristerna både målade och
skrev poesi. Den andra delen av den ryska futurismen kallades ego-futurism och
fokuserade på jaget och det inre livet.
Förvånande nog var det också populärt i
revolutionens tidevarv: 1918 valdes faktiskt en ego-futurist till ”Poesins kung” i
Moskva.
Så ja, visst var Majakovskij futurist,
men man kan säga att han tog med sig
de futuristiska redskapen till något som
blev hans alldeles egna uttryckssätt. När
han 1915 publicerade sin dikt Ett moln
i byxor hyllade han kärleken, men det
var en ny sorts kärlek – den hade inget
romantiskt, borgerligt skimmer över sig,
den var brännande och omstörtande, en
privat brand som satte världen i gungning. Dikten är lång, men början är värd
att citera här:
De sköna idealen,
de mjuka hjärnornas idéer:
dessa feta lakejer på flottiga kanapéer
- jag hånar dem öppet och fräckt
klädd i det sönderslitna hjärtats dräkt!
Vad betydde det här privat för Majakovskij? På en uppläsning av Ett moln
i byxor träffade handet gifta paret Lili
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och Osip Brik. Lili brukar beskrivas som let för ett känslomässigt och en disciplin
en inspirationskälla för hela det ryska över sig själv som nog Majakovskij måsavantgardet, som de nya konstnärerna te ha drömt om att äga emellanåt. Nu
kom att kallas, och många fler interna- kan vi tycka att rader som
tionellt – Picasso till exempel. Paret Brik Jag mötte en arbetare som var analfabet
tog hand om Majakovskij, och snart han kunde inte ens stava till ett enda ord
levde de i ett triangelförhållande där Lili men han hade hört Lenins röst
blev hans stora kärlek. Det hindrade inte och han visste allt
vare sig Lili eller Majakovskij från att ha
låter lite väl personkultsaktiga och
en mängd andra dramatiska kärleksföröverdrivna, men det passar bra till Mahållanden dessutom, och det sprängde
jakovskij – han överväldigades av det
förstås högst påtagligt gränserna för den
personliga och lät det bli sin drivkraft.
borgerliga kärleken, kärnfamiljen, äkArbetaren i dikten kan man se som en
tenskapet och det ”normala”. Man kan
omskrivning för Majakovskij själv som
fråga sig hur de egentligen orkade med
inspirerades av Lenin på det personliga
det hela, men på något sätt måste hela
planet. Han kunde inte heller skriva
det ständiga dramat ha inspirerat och giett endaste ord, på det gamla sättet vill
vit Majakovskij kraft – det privata som
säga.
bränsle för det politiska. Senare tiders
Efter Lenins död fortsatte Majakovsovjetiska litteraturforskare kände sig
skij att trycka på de ömmande punkobekväma med den här vidlyftigheten
terna hos partiet och i staten, något som
och friheten och försökte tiga ihjäl hela
ledde till motstånd och förlöjligande
konceptet. Statligt avlönade karriärister
som ville leva sitt eget privilegierade liv
enligt den traditionella (och västligt kapitalistiska) modellen kunde inte riktigt
klara av att få sin moral synad i sömmarna. Men tiga går inte, för konceptet
med fri, ohämmad och obegränsad kärlek är grundläggande för Majakovskijs
poesi och politik.
Majakovskij var precis som alla i avantgardet positiv till februarirevolutionen 1917, men tvekade först inför Oktoberrevolutionen. 1918 bestämde de
sig för att ge sitt stöd med Majakovskij
i spetsen. Han kom att arbeta på olika
sätt för den unga Sovjetstaten och skrev
reklamslogans, filmmanus, teaterpjäser
och dikter till revolutionens, arbetarklassens och partiets ära, omväxlande
med kärleksdikter – ingen motsättning
där, alltsammans hörde ihop för honom.1921 skrev han den här dikten,
som fortfarande kan få varje kommunist
att känna kraften i arbetarklassen och En affisch av Majakovskij
hysa hopp inför framtiden:
150 000 000 är författare till dessa rader. från en knoppande byråkrati. PremiäRimmen – en löpeld från kvarter till ren 1930 på hans pjäs ”Bastubadet” fick
kvarter.
dålig kritik, den ansågs vara obegriplig
Rytmen – maskingevärsknatter.
för arbetarpubliken. Samma anklagelser
150 000 000 vräker genom mina läppar
kom vid poesiuppläsningar, och här kan
fram dessa ordkaskader.
man se att något håller på att hända:
Detta verk är tryckt på gatstenspapper
byråkrater fråntar arbetarna förmågan
av en rotationspress av tusen fötter.
att tillägna sig det intellektuellt svåra,
Majakovskijbeundrade också Lenin fråntar dem rätten att hävda sin egen
oerhört och när denne dog skrev han åsikt om Majakovskij och annan ”kulen enorm hyllningsdikt till honom. Det tur” vare sig den skulle vara positiv elär här som borgerliga historiker brukar ler negativ. De som tycker att de vet vad
prata om lismande – men jag tror san- arbetarklassen behöver vill mata den
ningen är en helt annan. I Lenin såg Ma- med sina egna föreställningar, de vill
jakovskij en själsfrände, någon som pre- inte längre lyfta, leda och vara förtrupp,
cis som han själv hade ordet i sin makt, de vill bestämma. I proletärförfattarnas
som kunde fängsla, entusiasmera och organisation RAPP får Majakovskij ett
driva. Men han såg också något som var svalt mottagande, och han förvägras
annorlunda, ett vetenskapligt djup istäl- partimedlemskap. Hans rasande svar

på det blev dikten För full hals, där han
vänder sig till framtidens kommunister,
till oss. Det är upp till oss att använda
hans vapen, säger han och att bruka
dem väl…
Min dikt gräver sig mödosamt fram genom sekler
förblir kraftfull
hård och väsentlig
som en vattenledning in i våra dagar
byggd för länge sedan av romerska slavar.
I böcker där gamla dikter ligger begravna
kan ni plötsligt finna
några skarpa spjutspetsförsedda rader,
lyft dem med aktning och vördnad
ur graven.
De är gamla men fruktansvärt farliga vapen.

Majakovskij dog 1930 efter att han
skjutit sig en kula i hjärtat. Hjärtat är
symboliskt – det var kärleken som dödade honom, kärleken till revolutionen,
partiet, Sovjetstaten, Lili, Lenin, poesin
– alltihop i en enda explosion. Han sköt
sig för att han senaste älskarinna lämnade honom eller för att Lili brutit deras
förhållande säger en del, han sköt sig för
att partiet inte längre lyssnade eller för
att byråkratin bredde ut sig i Sovjet säger
andra, han sköt sig för att Stalin inte var
som Lenin eller för att hans uttryckssätt
drunknade i den nya socialrealismen…
eller kanske sköt han sig för att det var
tråkigt med stabilitet och vana och han
hade lust att krydda livet och döden med
att spela rysk roulett med sin revolver.
En gissning är att det mesta av det här
bidrog.
Efter sin död blev han utnämnd till
revolutionspoeten nummer ett, på ett
sätt som kanske inte var helt lyckat. Det
var Lili Brik själv som skrev till Stalin,
oroad över att Majakovskijs arv skulle
glömmas bort. Och mycket kan man väl
säga om Stalin, men förringandet och
förlöjligandet av Majakovskij och övermålningen av Lilis betydelse var han inte
skyldig till. Tvärtom. Han läste hennes
brev och vidtog åtgärder, och därefter
blev Majakovskij obligatorisk läsning
för varje skolungdom…men den vildvuxne poeten lämpade sig inte för pluggande och korvstoppning, och i samma
sekund som Sovjetstaten slutade finnas
vände människorna sig bort från honom
– idag kan man knappt hitta hans böcker
i Ryssland.
Men Majakovskij blir man inte av
med så lätt. Hans rader kommer att
ropa till revolutionärer i århundraden
framåt, och han kommer att fortsätta att
trycka på de ömma punkterna, peta bort
den nödtorftigt döljande fernissan från
sprickorna och provocera sina läsare.
Och den som läser honom och öppnar
sitt sinne kommer att växa och konfrontera… Törs ni, kamrater???
Marina Weilguni
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Pelagea Wlassowa från Twer
- arbeterska, mor och revolutionär
”Modern” av Bertolt Brecht, med musik
av Hanns Eisler och Sofia Berg- Böhm i
huvudrollen spelas i regi av Richard Turpin 12 oktober till 12 november på Teater Tribunalen i Stockholm.
I teaterlokalen på Hornsgatan spelas
politisk teater. I tsarryssland växer arbetarprotester till revolt och revolten
växer till revolution när arbetarna inser
sin belägenhet och förstår att enda utvägen är att vända upp och ner på makten
i staten. Pelagea Wlassowa vill inte att
hennes son Pavel deltar i riskfyllt politiskt arbete, men samtidigt som hon vill
skydda honom dras hon med i de revolutionära händelserna. Hon lär sig att se,
och lär andra att se, med en arbeterskas
erfarenhet, slughet, mod och trots mot
orättvisorna.
Pelagea Wlassowa i romanen ”En
mor”, skriven av Maksim Gorkij 1907,
blir revolutionär under ryska revolutionen 1905. Bertolt Brecht spinner i sin
pjäs tråden vidare till revolutionsåret
1917. Enligt Lenin hade Oktoberrevolutionen varit otänkbar utan 1905 års
revolution.
Pjäsen hade premiär i Berlin 1932,
den 15 januari, Rosa Luxemburgs dödsdag. ”Modern” blev bespottad i de flesta recensionerna men hittade sin väg till
New York där den sattes upp 1935. Då
hade Brecht och Eisler redan flytt det
fascistiska Tyskland.
”Modern” är ett av Brechts lärostycken och kan ha chockerat en borgerlig publik som var van vid en teater
som kunde trollbinda publiken med
skildringar av förutbestämda mänskliga öden enligt Aristoteles dramateori.
Brechts episka, dialektiska teater däremot visar på sammanhangen och tvingar publiken till insikt som ska leda till
förändring. Konkret: Vad innebär det
för ett arbetarhem om fabrikören sänker timlönen med en kopek? Hur påverkar det kriget när folk i Twer lämnar
in sina kopparföremål på det ”Fosterländska kopparinsamlingsstället”? Leder det till snabb seger och ett slut på
kriget? Eller förlängs kriget snarare av
mer ammunition? Här lärs ut att kommunismen är det enkla som är svårt att
göra, hur klasskamp stavas, vad som
är utvägen ur förtrycket och att dagens
förlorare kommer att bli morgondagens
segrare.
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Sofia Berg-Böhm Fotograf: Elias Linden
Pockande musik

Richard Turpin använder i sin regi
Brechts stilmedel. De revolutionära
arbetarna på Suchlinow-verken, förkroppsligade av 25 medlemmar i kören
Röstjärn, kommenterar händelserna och
uppmanar till revolutionär handling.
Hanns Eislers rytmiska, pockande
musik manar också - i toner. Moderns
sånger kan vara känslosamma och varma. Sofia Berg-Böhm spelar modern
som både älskvärd och orubblig. Hon
är en förnämlig aktris med sångröst,
något som också kännetecknar gestaltningen av sonen Pavel. En djup gestaltning av en kvinna som tror på att människan kan ändras såsom hon själv har
gjort. Hon litar på ett klassmedvetande
och tillgriper list om så behövs.
Det är ovanligt att se scenen på Teater
Tribunalen i kyligt helvitt, med strama,
fast fyrkantiga, pelare. Tanken går till
Petrograds många pelarprydda byggnader och speciellt Vinterpalatset med
Generalstaben. Även om Pelagea Wlassowa bor i Twer så är huvudstaden Petrograd hjärtat i det tsarryska förtrycket.
Med denna scenografi blir miljön inte
rysk utan allmängiltig för det som sker
speglar arbetarklassens grundläggande
situation överallt i världen. Den enda re-

ferensen till ett fattigt ryskt arbetarhem
är några stolar, en bänk, en smörbytta,
en samovar och en ikon i dockskåpsformat i mitten av scenen som tsarpolisen
trampar sönder under en husrannsakan.
Att ersätta dessa minimöbler 23 gånger
medger förmodligen budgeten. Annat
hade det blivit med riktiga möbler.
Detta lärostycke av den unge Brecht
med sina många klassmässiga deklarationer är samtidigt stark fysisk teater
med humor. Scenerna med Suchlinowarbetarna, Wlassowas antikrigspropaganda medan kopparkärlen klirrar för
seger och godsköket med några vanliga
och några infantila strejkbrytare och en
knivviftande slaktare dröjer sig kvar på
näthinnan. Lärarens våndor med revolutionen inte att förglömma.
Den revolutionära stämningen stannar kvar en stund i foajén där Sovjetunionensnational hymn och Internationalen ljuder innan man träder ut på
Hornsgatan och en kapitalistisk verklighet.
Barbara Brädefors

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

utrikes
Oktoberrevolutionen 100 år
Stockholm

Göteborg

Allaktivitetshuset i Sundbyberg

kl. 17.00 – 19.00

T-bana Sundbybergs C - P-tåg Sundbyberg

Irakiska kulturhuset

Sön 5 nov kl. 15.00 – 18.00

Entré: 50kr
Arr: SKP, KP
Det blir en eftermiddag med tal
av SKP:s ordförande Andreas Sörensen och KP:s Stockholmsordförande
Johan Wiman. Hälsningar till Oktoberrevolutionen framförs av utländska kommunister.
Henrik Pastén framför en monolog om Karl Marx och Pariskommunen. Karl Marx som tillsammans
med Friedrich Engels och Vladimir
Iljitj Lenin gav oss den marxistiska
revolutionsteorin som frambringade
den Stora Socialistiska Oktoberrevolutionen 1917.
Irina Sjökvist, sång och piano,
musicerar med den engelske klarinettisten Andrew Mullin och Kjell
Bygdén spelar ryska tonsättningar
på accordeon. Recitationer och utställningar samt ett lotteri med fina
priser ingår i programmet.

Söndag den 5e november

Stallmästaregatan 8
Göteborg
Välkomsttal
Musik från Irak, Iran
och Sverige
Mat och dryck
Internationalen
Arrangör: SKP, Iraks KP,
Irans Tudeh Parti

Malmö

Offentligt möte & affischutställning,
diskussion och servering
Lördagen den 11/11, klockan 15.00
Ystadvägen 32
Tal av Victor Diaz De Filippi, SKP
Arrangör: SKP

NYFIKEN PA KOMMUNISM

och bor i Lund?
Delta i den populära grundkursen och utöka dina kunskaper
18/11 - Marx, socialism och den orättvisa kapitalismen
25/11 - Profitkvoten, Lenin och imperialism
2/12 - Fascism, kvinnokamp och realsocialism
Anmälan till: lund@skp.se
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