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2016 ett kampens år!

Snart är det ett nytt år och innan dess är det
kutymt att summera vad det gamla har innehållit. För min del ska jag dels summera vad
jag skrivit om i Riktpunkt samt summera hur
livet gestaltat sig för mina kamrater och jämlikar i både min hemkommun Örnsköldsvik och
i hela mitt hemlän Västernorrland.
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Demokrati och folkmakt
Vi lever i de utnötta ordens tid. Orden har mist
sin betydelse, de har blivit till trötta signalflaggor som vi viftar med för att deklarera en lika
trött och ogenomtänkt ståndpunkt.
Ta till exempel ordet ”demokrati”. Det är ett ord
som alla makthavare och myndighetsutövare
ständigt säger – vi lever i en demokrati,
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Nyårstext av James Connelly 1916
Vi skall i det här numret önska alla våra
läsare ett Gott Nytt År. Det gör vi verkligen. Men en sådan önskan ringer bättre
när det följer med en tro att den önskan
släpps fri och att i symbol till vår nuvarande (mörka) tid att firandet inte blir i
alltför stort mängd.
Över hela världen ligger en skugga av
krig tung hos alla som älskar människor.
Över en stor del av vår värld tar krig sin
andel, och gas och kroppslämmar slits
sönder och sprids är en daglig företeelse
utomlands. Allt detta är en förolämpning
till Gud och mänskligheten. I det brittiska imperiet, som vi så tragiskt är en del
av, har den styrande överklassen i krigshets gripit ett tillfälle att föra ett häftigt
utfall mot alla rättigheter och tankar om
frihet som arbetare under hundratals år
kämpat för; och finner att ledarna för arbetet är endast redo att skrika i kapp och
ger upp positionerna de fått i livet. Om
kriget skulle sluta i morgon skulle arbetarklassen på den här ön omedelbart ta
sig an den bittra kampen om att försöka
förgöra alla medgivande som den alltför
eftergivna fackföreningen har gett till den
kapitalistiska klassen, en fackförening
som lögnaktigt har gett upp kraven på
grund av en vädjan om krigets nödläge.
Resultatet blev att hela industrisystemen
på nytt i alla branscher fallit samman.
Arbetarnas splittring har hittills knuffats till en utsträckning som ingen kunde
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drömma om. Kvinnor har blivit trakasserade av att ställa sig vid produktionens
hjul, på arbetsplatser och verksamheter
som dessförinnan hade utförts av män –
och blir utnyttjade med inga rättigheter
alls från män som vaktar sin position –
och hela den industriella arbetskraften
har blivit van att bli tvingad och körda
av personer från myndigheterna.
Folkets mänskliga rättigheter har
försvunnet. Och den styrande klassen
har lyckats med fina ord att övertyga
den stora massan av nödvändigheten
att med slakt och blodsutgjutelse mörda
strejkande arbetare, så pass mycket att
det inte längre sänder ens en rysande
tanke genom nationen.
Miljoner män kommer att sändas
hem när det blir fred; som kommer att
rubba alla industrier så att dessa miljoner män har små möjligheter att finna
arbeten och blir tvungna att konkurrerar vilt för att få ett arbete till varje
pris. De hemska krigsskatterna gör så att
priserna går upp och stannar där uppe.
Allt medan misären för de återvändande
soldaterna som letar efter arbete hamrar
ner lönen.
Nationen Irland har sett sig själv förrådd av en viss sorts politiker. Hennes
(Irlands) barn säljs och hyrs som gerillasoldater hos forna och nuvarande fiender. Kanske kommer det kommande året
att ses med att hon är för fred i världen

än att hon har kopplingar till fienden.
Och att den ’irländska nationen’ till slut
kan kopplas samman med en fin tradition, såsom Jacobite-traditionen är för
Skottland. Med England i fred kommer
landet att förfoga över en arme av åtminstone en miljon män, som är veteraner från det stora kriget av alla, och när
den tiden anländer kommer England inte
ha någon tanke om vad som händer med
dessa män, lika lite som de skulle ha en
tanke på rivaliteten mellan Lancashire
och Yorkshire.
Med en armé av två veteransoldater
som går på varje manlig vuxen i Irland
så finns det inte längre ett irländskt skäl
för att skapa lättnader för de mäktiga i
det brittiska imperiet
Ett gott nytt år! Ah, nåja! Våra läsare
är, vill vi hoppas, rebeller i deras hjärtan,
och därför kan kanske rebellen även bli
bilden av vår framtid. Om det blir så, så
låt oss påminna dem om att möjligheterna är för de som kan fånga dessa, och att
det kommande året kan bli så ljust som
vi väljer att det ska bli. Vi har skisserat
vår framtid så som det förväntas av en
slav som är mer rädd för döden än för
slaveriet. För de som väljer att närma sig
mötet med ödet och är bestämd att forma det till deras eget syfte är framtiden
så ljus som vår bild är så mörk.
James Connelly

Ledare

Om parollen för Europas förenta stater
På Sveriges Kommunistiska Partis, SKP:s,
vägnar, vill jag framföra vårt tack till
KKE för att de organiserat denna konferens. Det är viktigt för de kommunistiska
partierna i olika länder att lära från varandra och det hedrar KKE att de ser till
att detta händer.
En av de största utmaningarna som den
kommunistiska rörelsen i Sverige står
inför, är uppdateringen av analyserna
av kapitalismen och imperialismen –
utan en solid, revolutionär teori är det
inte möjligt att bygga och delta i en
revolutionär kamp. För detta ändamål
hoppas vi att vårt bidrag kan hjälpa till
att skapa en förståelse för den värld vi
lever i.
Den europeiska unionen, i vilken
Sverige varit medlem i lite mer än 20
år, är en imperialistisk union, som uppstått främst för att tjäna de tyska monopolkapitalisternas intressen. Det är
samma monopolkapitalister som drog
nytta av Hitlers politik som nu tjänar
på EU.
EU domineras av de tyska monopolkapitalisterna, som har expanderat kraftigt sedan kontrarevolutionen
1989. Exempelvis Volkswagen, ett av
de större tyska företagen, kontrollerar
ensamt mer än 30% av Slovakiens export. De tyska imperialisterna har dock
lärt sig sin läxa – de kan inte ensamma
utmana den amerikanska eller ryska
imperialismen, de behöver allierade.
I den här situationen minns vi Lenins
formulering i artikeln om Europas förenta stater:
Naturligtvis är tillfälliga överenskommelser mellan kapitalisterna och
mellan staterna möjliga. I den meningen är också Europas förenta stater något möjligt som en överenskommelse
mellan de europeiska kapitalisterna
En av dessa överenskommelser berör
Sverige. Även de svenska imperialisterna har dragit nytta av EU – det har
tillåtit dem att expandera in i de baltiska länderna: Estland, Lettland och
Litauen. I dessa tre länder är svensk
kapitalexport dominerande och det är
intressant att notera att här är de tyska
investeringarna väldigt få jämfört med
de svenska investeringarna och de kan
inte anses hotande mot den svenska
dominansen. På samma sätt förhåller
det sig i Polen, där Nederländerna och
Tyskland dominerar. Där kan de svenska investeringarna inte anses hotande
för de nederländska eller tyska monopolkapitalisterna.
Detta säger oss att de svenska och

tyska monopolkapitalisterna har delat
upp norra och östra Europa i en tillfällig överenskommelse, i vilken de baltiska länderna avsatts för de svenska
imperialisterna att exploatera.
I praktiken innebär det här att 27%
av de utländska direktinvesteringarna i
Estland görs av svenska företag. I både
Lettland och Litauen är samma siffra
19%. Två av de fyra största bankerna
i Sverige, Swedbank och SEB kontrollerar mer än 60% av den estniska bankmarknaden. I Litauen kontrollerar
samma två banker 59% av marknaden
och i Lettland kontrollerar svenska
banker runt 53% av marknaden. När
det handlar om andra finansiella institutioner noterar vi att börserna i de
tre baltiska länderna ägs av Nasdaq
OMX. Här sitter Wallenberg, Sveriges
största monopolkapitalist med en andel på 11%. Det är alltså samma familj
som äger SEB.
En annan viktig investering i de baltiska länderna är gjort av Ericsson. Företaget kontrollerar ensamt runt 11%
av den estniska exporten. Ericssons
position i Estland liknar Volkswagens
position i östra Europa, där företaget
ensamt kontrollerar mer än 30% av
Slovakiens export.
Sveriges position inom EU är dock
inte svart eller vit; den är grå, eftersom
Sverige i allt högre utsträckning kontrolleras av de tyska imperialisterna.
Den enskilt största investeraren i Sverige är Tyskland, vars företag sysselsätter 72 000 människor i Sverige. Det
betyder att de tyska kapitalisterna har
ett större inflytande än de amerikanska
och att Sverige i allt större utsträckning
hamnar under den tyska imperialismen. Allt som allt är mellan 20-25%
av de svenska företagen och tillgångarna ägda utomlands ifrån och de tyska
investeringarna ökar – det senaste exemplet på detta är Volkswagens köp av
Scania.
För de svenska imperialisterna betyder detta att EU är ett tveäggat svärd.
EU tillåter å ena sidan de svenska imperialisterna att dominera Baltikum,
samtidigt som unionen innebär ett hot
mot dem på hemmaplan. Det här betyder dock inte att de svenska imperialisterna förlorat sin nationella bas – de
svenska imperialisterna har fortfarande
ett starkt grepp om Sverige.
För oss, medlemmar i Sveriges Kommunistiska Parti, säger detta att den
tillfälliga alliansen mellan imperialisterna verkligen är en tillfällig sådan.
Trots att östra Europa är uppdelat och

att de svenska monopolkapitalisterna
har fått sin beskärda del av Europa
att suga ut, expanderar fortfarande de
tyska monopolkapitalisterna i Sverige.
Situationen säger oss också att vår
huvudfiende finns i vårt eget land. Det
är de svenska kommunisternas uppgift
att kämpa mot den svenska imperialismen – för vår egen skull, men även
i allians med resten av Europas folk.
Det är vårt mål att genom en revolutionr process förändra Sverige från en
imperialistisk till en socialistisk nation.
Vi måste neka imperialisterna ett grepp
om vår nation och vi måst en gång för
alla se till att inga imperialister kan använda Sverige för att förtrycka och exploatera andra nationer och folk.
För SKP är det klart att det inte är
möjligt att förändra EU från en imperialistisk union till en social union.
Dessa strävanden är som bäst reformistiska och kan inte vara en del av den
revolutionära kampen. Enhet mellan
nationer är inte möjligt under imperialismen – vi håller därför med Lenin,
som menade att ”Europas förenta stater är under kapitalismen detsamma
som en överenskommelse om uppdelning av kolonierna.”
Detta betyder inte att vi är motståndare till nationernas enhet, men
vi insisterar att denna enhet måste ta
socialismens form. Under kapitalismen
och imperialismen är ett fritt kulturellt,
politiskt och socialt utbyte mellan fria
folk omöjligt – endast under socialismen, där produktivkrafterna är under
folkets befäl och används för folkets
väl, kan detta utbyte och denna enhet
mellan nationerna existera.
Initiativet av kommunistiska och arbetarpartiet ger oss den grund vi behöver för att kämpa mot imperialismen
och kapitalismen – enheten mellan de
kommunistiska partierna, med grund i
en dynamisk och modern vetenskaplig
socialism, är grundläggande för denna
kamp. Våra analyser måste stämma
överens med de nya förhållandena vi
möter idag och vi kan inte nöja oss
med att bara upprepa vad de som kom
före oss redan har sagt – det är ett effektivt sätt för vår ideologi att stelna
och bli oanvändbar.
Sveriges Kommunistiska Partis
bidrag till seminariet om Europas förenta stater i Aten
Andreas
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2016 ett kampens år!
Snart är det ett nytt år och innan dess är
det kutymt att summera vad det gamla
har innehållit. För min del ska jag dels
summera vad jag skrivit om i Riktpunkt
samt summera hur livet gestaltat sig för
mina kamrater och jämlikar i både min
hemkommun Örnsköldsvik och i hela
mitt hemlän Västernorrland. Året har
innehållit mycket kamp från arbetarklassen, bara genom att läsa mina krönikor så framgår det klart att kampen har
stått i centrum

I nummer 2 ondgör jag mig över om arbetarna ska sälja sig till vilket pris som
helst och tar då upp problemet med de
nya förslagen till anställningsformer
som liberalerna och högern tagit fram.
Det handlade om låglönejobb av typen
”enkla jobb eller vardagsjobb”.
Nummer 3 handlar bland annat om
huruvida Folkets hus ska upplåta lokaler till rasistiska organisationer.
I nummer 4 börjar jag en serie krönikor om hur den (S)tyrande klicken i
landstinget utarmar våra sjukhus i Sollefteå och Örnsköldsvik. Det är både
om den kamp och såklart det svek som
många sossar känner inför det faktum
att landstingsstyrelsen med Erik Lövgren (S) i spetsen helt klart riktar in sig
på att mer eller mindre utplåna både
Sollefteå som Örnsköldsviks sjukhus.
Även om jag skrivit krönikor med
ytterligare teman både före och efter
det, så är det just de om kampen för
sjukhusen som jag känner mest stolthet över. Jag har dessutom varit med
att inspirerat Örnsköldsviksborna till
att bilda en kampgrupp, ”Örnsköldsvik Framtidens Akutsjukhus”, så att vi
är beredda när det slutliga klubbslaget
kommer om en nedläggelse av ”vårt”
sjukhus. Det är sånt jag känner stolthet över, dvs att mina tankar fortplantar sig till folket som tar till strid mot
överheten.
Nu ska vi inte bara se bakåt utan
framförallt se framåt. Jag läste i en
tidning om det faktum att barn från
arbetarhem fortfarande är i minoritet
bland studenterna på våra universitet
och högskolor. En student med arbetarbakgrund berättade i artikeln att
universitetet fortfarande är en sluten
värld. Medelklassens gemensamma traditioner och sociala koder gör det svårt
för en ”knegarunge” att andas, fortsätter samme person.
Andelen arbetarbarn i högre undervisning är fortfarande lägre än den borde vara. Bland studenterna från årskullen 1994 var nästan 60% från högre
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tjänstemannahem. Från arbetarhem
var det endast ca 13%. På vissa utbildningar är arbetarklassungarna ännu
sämre representerade, ex läkarlinjen
där endast 9% har arbetarbakgrund.
Detta tyder på att det sociala arvet
fortfarande är alldeles för starkt. Jag
kan inte se att det finns någon naturlag
som säger att barn till högre tjänstemän är intelligentare eller mer lämpade
att bli läkare eller forskare.
Tar man en titt på hur en modern
bilmotor är uppbyggd och sedan försöker laga den så ger jag mig fan på att
det är lättare att knipsa en blindtarm
med dagens teknik.
Våra sk ”folkvalda” i regering och
riksdag har ju inte heller speciellt
många med arbetarbakgrund. Dock
bör nämnas att statsministern faktiskt
är ett undantag, han är både uppväxt
i arbetarmiljö samt haft ett hederligt
kneg som svetsare innan karriären tog
fart.
Det är i högsta grad illavarslande
att vi från arbetarklassen är så dåligt
representerade, vem säger att arbetare
ska vara sämre att styra och ställa, snarare tvärtom.
Undertecknad har flera års vana att
jobba med ungdomar, bland annat som
fritidsledare och övervakare åt kriminalvården. Hittills så har jag inte märkt
någon skillnad i intelligens på dem som
kommer från olika samhällsklasser,
dock så märker man att traditionen är
stark. Kommer man från akademikerhem så är det självklart att man studerar vidare efter gymnasiet.
Som övervakare åt kriminalvården
har jag hittills inte ”övervakat” annat än ”knegarungar”, inte sällan har
de erfarenhet av både separerade eller
missbrukande föräldrar.
Själv så har jag ingen högre utbildning. Detta beror inte på att jag skulle
vara ointelligent, tror jag i alla fall, betygen från gymnasiet säger i alla fall
annat. Nej när jag gick i gymnasiet i
mitten av -70 talet så uppmuntrades
jag att studera vidare. ”Du ska bli något”, sa alltid morsan. ”Du har läshuvud och bör studera vidare” sa en av
lärarna, men då måste du koncentrera
dig på skolan och inte engagera dig i
sådana där politiska saker.
Jag var partipolitiskt obunden på
den tiden men umgicks med diverse
kufiska ”maoister”. Alla av dem skulle studera vidare men jag hade andra
idéer. Min farsa var en stolt fabriksarbetare och intalade mig att det finaste
som fanns var en arbetare som stolt

stod upp för sina ideal. Visst kan man
studera vidare men då finns risken att
glömmer sitt ursprung sa han.
Det är lättare att befria sej själv från
klassen än att befria klassen från kapitalismen
Det blev för mig en livsuppgift som
jag aldrig tummat på. Visst har det
hänt att jag ångrat att jag inte tog
chansen att studera vidare, speciellt de
perioder jag varit arbetslös. Men när
man satt där med småbarn, hus och
stora skulder så känns det inte speciellt inspirerande att börja studera på de
knappa ekonomiska villkor som gällde.
Numera har man nog fallit för ålderstrecket för högskolestudier. Det är en
fördel om man hinner bli klar med studierna innan man blir över 60 år, som
ni säkert förstår.
Men å andra sidan så är det kanske
tur att man inte tillhör de intellektuella
för enligt en amerikansk undersökning,
för några år sen, så är det farligt att
använda hjärnan för mycket. Jo det är
nämligen därför män dör tio år tidigare
än kvinnor, sägs det i nämnda undersökning.
Professor Ruben Gur vid universitetet i Pennsylvania förklarar saken på
följande sätt ”män sliter ut sin hjärnvävnad genom att använda den om och
om igen”, vilket kan påverka nervcellsdöden.
Dock säger samma undersökning att
kvinnor är både mentalt rörligare och
utrustade med bättre språkligt minne.
Självklart eftersom männen ju har slitit
ut sina hjärnor genom att använda dem
om och om igen.
Från min horisont så är detta en
nyhet som får mig att hoppa högt av
glädje. Alltså om ovanstående är sant
så blir du dummare ju mer du tänker
och ju mindre du tänker desto klokare
blir du.
Om jag nu inte tänkt så mycket att
min hjärna har krympt så har jag ofta
hört att industriledare och andra potentater som politiker brukar försvara
sin höga lön och andra förmåner, fallskärmar och dylikt genom att peka på
att de använder hjärnan och är smartare än oss andra.
Om detta är sant och att sambandet
mellan hög intelligens och höga tankar stämmer så borde ju dessa herrars
hjärnor vara utslitna vid det här laget.
Dom kanske till och med är farliga för
sin omgivning och bör bytas ut.
Tidigare så var jag skeptisk när de
styrande sa att vi skulle lita på våra politiker och nationalekonomer och sväl-

Inrikes
ja all skit de spyr ut över oss. Numera
så är jag tacksam över deras omsorg,
tack vare att jag inte tänker så kommer
jag att överleva er alla intellektuella
och till slut kanske jag blir den siste
överlevande på jorden.
Heja på alla genier fortsätt tänka, ni
har snart gjort ert och av hela ert tjuvsamhälle återstår bara utslitna hjärnor. Låt dem vila i frid så att vi simpla
kroppsarbetare och drägg får chansen
att skapa vårt eget samhällssystem.
Leve socialismen
Medan jag har suttit och skrivit
dessa rader har jag emellanåt smygtittat på själva prisutdelningen till Alfred
Nobels minne.
Tänker inte raljera ett dugg över

vare sig kungligheter, pristagare eller
publik.
Ett faktum är dock att Silvia satt en
ANING längre fram än kungen och
övriga familjen.
Skulle det här ha varit Kremltribunen under Sovjettiden skulle nog alla
nyhetsprogram noggrant ha redogjort
för den nya ordningen.!!
Vi avslutar som sig bör med en ”juldikt”, av okänd författare:
Midvinternattens köld är hård
Neonljusen har slutat att glimma.
Kaféer och mathak slår stängningsrekord
Fy fan en sån dyster timma.
Tomten vandrar sin trista ban

och spottar sin snus på torgets gran.
Vad hör det sen till saken
att snön ligger vit på taken.
Frid på jorden och helgdagsmat
lutfisk och annan förtäring.
Frid på jorden är bara prat
Johansson slåss med sin kärring.
Fram ur någon mörklagd vret
kommer hotfullt en polispiket.
Tre vise män på språng
är över gården med batong.
Frid på jorden, sätt fram servisen
och öppna julglöggsbuteljen:
Såld av staten till ockerpris
Leve glädjen och helgen!
Mats Hedell

Tungomålstalande en svår konst eller ett fult trick…??
Nedanstående betraktelse såg första
gången dagens ljus i Riktpunkt 1997, när
jag skrev under pseudonymen Röde Bill.
Nu har jag hottat upp den en aning och
återanvändning ligger ju i tiden…
Min hemstad är sen tidernas begynnelse
ett gammalt frikyrkofäste, det är något
som man vant sig vid och lärt sej acceptera. Men under senare år har det hänt
något konstigt på frikyrkofronten. En helt
ny församling sprungen ur ”framgångsteologin”, som ni säkert hört talas om, har
dykt upp likt en uppenbarelse från högre
makter.
Det hela går ut på att man genom att
tjäna Gud på bästa sätt uppnår framgång
i livet och dessvärre mister man allt om
man inte är tillräckligt gudfruktig. Därför
strävar man helt klart på att bli nummer
ett på i Guds ögon, för vem vill inte uppnå lycka och välstånd.
Dessa lärjungar är en samling hjärntvättade ständigt leende ungdomar, tar
alla chanser att ”frälsa” oss stackars syndare. Undertecknad tillhör en av dem som
fått ”nåden” att möta de i olika sammanhang.
En lördag i höstas när jag hade varit på
stan och handlat, jag tänkte bara ta det
lugnt en stund för det var en hel timme
till dess parkeringstiden skulle ta slut. Jag
slog mig ner på torget för att njuta av det
härliga höstvädret, då hände det.... Precis
mitt framför där jag satt kom dom, ett
tjugotal unga män och kvinnor, pojkar
och flickor, efteråt fick jag veta att dom
kallades för ”lovsångskören”, det var ett
passande namn. De satte igång en show
med sång och musik, tungomålstalande
och dylikt.
Eftersom jag är nyfiken till min läggning så tackade jag ja till en inbjudan att
få träffa dessa människor efteråt. Det kan

jag lova var intressant.
En ung man som kallades Peter frågade
rakt på sak.
- Är du frälst, frågade han?
- Nej, svarade jag omedelbart.
- Vill du möta Jesus och ta emot den helige ande, fortsatte han?
- Hör du du sa jag, det ligger till på det
här sättet att jag är inte det minsta intresserad av att bli frälst av dej, men jag vill
gärna ha svar på en del frågor om det går
bra.
- Jag hör på dej att du innerst i ditt
hjärta vill tro på Jesus och lämna ditt liv i
hans händer, svarade han och log.
Nu tyckte jag att det började gå lite för
långt så jag försökte att byta samtalsämne. Men hela tiden så kom han tillbaka till
sitt favoritämne, nämligen frälsningen.
Jag försökte förklara hur jag såg på
hans metoder och nämnde att jag tror på
socialismen istället. Jesus var kanske den
som allra först började praktisera något
som kan liknas vid socialism.
Men det skulle jag aldrig ha sagt, för nu
började ”Peter” att hålla en lång predikan
om den fasansfulla kommunismen. Och
om folket i de fd kommunistländerna som
äntligen befriats från den fasansfulle antikrist. Han berättade om hur stor väckelsen är i Ryssland mfl länder.
Under tiden började de andra ”sektmedlemmarna” att tala i ”tungor”. Tja
la la la abra kadabra, tja la la la cosinus
tangens, tja la la la elips el gurko eller vad
det nu var dom sa. Hela gänget skrek ut
sin övertygelse om de i Jesu namn befriade länderna. Tja la la la Lettland, Halleluja, Jesus är stor, fortsatte lovsångskören.
Under tiden står jag och funderar på
hur svårt de måste ha det dessa människor, som istället för att göra något åt sin
egen situation, tror att övernaturliga vä-

sen ska hjälpa dem ur deras nojor.
Jag frågade denne ”Peter” om det var
möjligt att tysta ner oljudet, men fick ett
nekande svar: det är Jesus som talar genom dem. Och det verkar som att honom
får man tydligen inte avbryta så kören
fortsatte att föra ett herrans liv. Dom fortsatte att lovprisa herren och tackade för
att de fått chansen att frälsa denne ”syndige socialist”. Nu var det bara det att denne socialist inte var mottaglig för denna
omättliga nåd att möta herrens ansikte.
För att få en chans att föra en normal
diskussion med denne ”Peter” så drog
jag iväg med honom en bit bort. Jag ville
få svar på frågan om hur Jesus, timmermannens son, och hans vänner ska kunna
rädda alla dessa arbetslösa som håller på
att slås ut ur samhället. Svaret var lika
skrämmande som skrattretande.
- Bara genom att tro på Jesus Guds son,
Då ordnar sej allt, sa ”Peter”!
Äh sic vilket larv!!! Så om vi ska lita på
vad han sa så kan vi genom att lita på herrar, andar och annat övernaturligt så ska
allt bli bra, men förstås bara om tron är
tillräckligt stark! När jag gick därifrån
kunde jag inte hålla mig utan stämde upp
i sång: ”Du får mat o kamrat, uti himmelens härliga stat, svält och bed, hugg din
ved, du får kalvstek i himlen du vet”.
Om det nu är någon som undrar, så
vill jag tydligt markera att jag inte har
något agg till religioner över huvud
taget. Tvärt om så är några av mina
bästa vänner både troende kristna och
muslimer. Problemet är det att sådana
här sekter inte tar människan i första
hand utan allt handlar om business i
Guds namn. Amen!
Mats Hedell
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Gästkrönika: Demokrati och folkmakt
Vi lever i de utnötta ordens tid. Orden
har mist sin betydelse, de har blivit till
trötta signalflaggor som vi viftar med
för att deklarera en lika trött och ogenomtänkt ståndpunkt.
Ta till exempel ordet ”demokrati”. Det
är ett ord som alla makthavare och myndighetsutövare ständigt säger – vi lever
i en demokrati, vi ska ta vara på demokratin, ha mera av den, fungera demokratiskt, utöka demokratin, bekämpa
brist på den. Och så har ordet blivit en
stämpel som alla vill ha i pannan. Att
säga att man står upp för demokratin
betyder ungefär detsamma som att säga
”jag är en bra och snäll människa”. Och
det vill ju alla vara.
Men vad betyder demokrati-ordet
egentligen? Det vågar man ju knappt
säga för att det låter så påstridigt radikalt och ja, odemokratiskt, helt enkelt.
Folkmakt är vad det betyder. Det var
ordet för en styrelseform bland grekerna
för tvåtusenfyrahundra år sedan där alla
vuxna fria män (demos, folket - vad vi
nu än kan tycka om den definitionen)
aktivt var involverade i sin stadsstats
styrelse och beslutfattandet om krig och
fred, ekonomi och skatter, rättegångar
och byggnationer. De hade makt i sin
stadsstat och att ha makt var att ha
kratos. Demokrati. Folkmakt. Smaka

Naturligtvis kan just dina åsikter inte
förverkligas rakt av oavsett vad alla
andra tycker, men när du har en åsikt –
vart tar du den? Vem hör den? Vem är
intresserad av den överhuvudtaget? Vem
bryr sig om ifall du tycker skolan är
dålig och vården undermålig? Vem vill
veta vad du har att säga om bostadsbristen eller arbetslösheten? Ingen alls, inte
en käft, faktiskt. Det finns ingen god superdemokrat i statens topp som inhämtar din mening. Istället erbjuds du vart
fjärde år ett antal paket för samhällets
utformning att välja bland. Paketen är
snarlika både när det väl beger sig och
över tid. De tenderar till stor del inte
heller att förverkligas i konkreta åtgärder efter att det vinnande paketet har
installerats i riksdag och regering. Det är
en bra sak att välja paket, säger makthavarna och det visar att vi har demokrati.
Eftersom det är bra att vara demokratisk visar din promenad till vallokalen
och inlämnandet av ett paketval också
att du är en bra och snäll människa. Om
du inte deltar begår du en osnällhet som
tenderar att uppröra människor.
Och om du till äventyrs skulle tycka
att det här är lite tunt för att vara folkmakt, så har demokratin fått ett inledande ord som ska piffa upp den. Vi
kan ju inte samla sådär sex, sju miljoner
människor för att fatta beslut om saker

Folkförsamlingsplatsen i Athen. Ser inte mycket ut för världen idag, men
här myntade man begreppet folkmakt för tvåtusenfyrahundra år sen.
på det ordet och fråga dig sedan vilken
makt du som tillhör folket har i din stat
idag.
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och ting, så vi får välja representanter
(läs: paketförespråkare) som ska tala för
oss. Representativ demokrati heter det
och ska förmodas vara en utveckling av

den antika varianten.
Ingen av dina representanter har väl
någonsin frågat efter din åsikt och dina
tankar. Du kan förstås armbåga dig
fram och engagera dig i ett parti/paket
och bli en av dem som levererar paketet
färdigförpackat till röstboskapen som
har en enda funktion – att säga ja eller
nej till ditt paket. Det är faktiskt ungefär som när man valde kungar i vissa
forntida stammar. Man vrålade ja eller
nej, helt enkelt. Idag trippar vi fram med
igenklistrade kuvert istället. Ja eller nej.
Paket A eller Paket B.
Och vad förväntar du dig då av ett
sånt arrangemang? Du tycker nån borde
bry sig och lyssna på dig för egentligen
tänker du av och till ganska kloka saker.
Men varför skulle det vara så? De där
människorna är involverade i sina egna
påhitt, de går dit pengarna finns och dit
beslutsmakten finns, in i företagens bekväma direktörsrum, in i det behagliga
livet med höga löner och kändisskap,
Tv-intervjuer och tyckande. De enda
som kan tänkas lyssna på dig är de som
vill utnyttja din frustration till att själva
få en plats vid köttgrytorna.
Så kanske du skulle ta folkmakten på
allvar då. Sluta leta efter ett extra-erbjudande på politikmarknaden. Sluta gräma dig över att ingen bryr sig däruppe.
Lyssna till dig själv istället och till andra
som är som du. Ta reda på vad besluten som fattas över ditt huvud av dina
demokratiska representanter innebär för
dig. Opponera dig tillsammans med andra som är som du. Håll fast vid vad du
tycker och lär dig försvara det – och ge
med dig när du ser att du har fel. Bestäm
dig för hur du tycker det borde vara och
ställ dig upp. Res på dig. Upprätt gång.
Det är du som är nyckeln till folkmakten
och vad den ska innebära. Gör upp med
demokratin och sluta använda det ordet
– det kommer förmodligen att gå tvåtusen år till innan det betyder något igen.
Det är folket som ska ta ledningen
och makten. Det går ju lätt att haspla
ur sig förstås,och det kan nog vara en
väldigt lång väg dit. Men vem har sagt
att allting jämt ska vara enkelt, lättuggat
och bara att plocka upp? Livet är en besvärlig historia hur man än vänder och
vrider på det hela, så till en början kan
det ju faktiskt räcka med lite självrespekt och eftertanke. Bra och snäll kan
du ändå vara. Även om du står upp för
folkmakt.
Marina Weilguni

inrikes

Brev till SVT med anledning av
programmet ”Toppmötet”
Bästa Hanna Stjärne och Jan Helin!

Föreningen IrakSolidaritet protesterar kraftfullt mot SVT:s planer att låta
Fredrik Reinfeldt intervjua Tony Blair,
Condoleezza Rice, Anders Fogh Rasmussen och Jens Stoltenberg för programmet ”Toppmötet”.
Tony Blair är, vid sidan av USA:s
president George W Bush, den främste ansvarige för den brottsliga USAledda invasionen av Irak 2003 och dess
följder – raserandet av Iraks samhällsstruktur, dödande, lemlästande och
tortyr av hundratusentals människor,
fördrivandet av över två miljoner människor som flyktingar utomlands och
otaliga internflyktingar samt uppkomsten av terroristgrupper och det fortgående kriget i Irak och Syrien. Hans
ansvar har belysts och han har skarpt
kritiserats i Sir John Chilcots rapport
om Storbritanniens deltagande i detta
folkrättsbrott.
Condoleezza Rice spelade en central roll i den USA-administration som
startade den illegala och förödande
invasionen och ockupationen av Irak.

Hon har också aktivt försvarat användandet av tortyr.
De bägge Natocheferna Anders Fogh
Rasmussen och Jens Stoltenberg har
aktivt agerat för medverkan till eller
försvarat den USA-ledda invasionen i
Irak.
Även Anders Fogh Rasmussen och
Jens Stoltenberg kan förväntas släta
över detta och andra folkrättsbrott, till
exempel i Libyen och Syrien.
Skrota programmet! Det går helt på
tvärs med SVT:s anspråk på att vara ett
public service-företag, dvs ett tv-företag i allmänhetens tjänst, självständigt i
förhållande till såväl staten som politiska och andra intressen och maktsfärer
i samhället.
SVT kunde istället bidra till givande
och intressanta intervjuer med till exempel Kofi Annan, Hans Blix, kongresskvinnan Barbara Lee från Kalifornien, Frankrikes utrikesminister
Dominique de Villepin, eller någon
före detta irakisk politiker. Med sådana personer kan man ha ett djuplodande och givande samtal. Krigsförbrytare
som Tony Blair och Condoleezza Rice

bör höras av åklagare och domare i en
domstol och ställas till svars för sina
brott i Irak.
Vi kräver att SVT avstår från att undergräva FN-stadgan genom att legitimera grova folkrättsbrott, massmord
som kostat miljoner människor livet.
Stockholm, 6 december 2016
Föreningen IrakSolidaritet
Sigyn Meder, ordförande

Från Arbetet för vi förklaringen till varför Kommunal tvingas varsla om
strejk

Vinstuttag bakom dumpade löner för
undersköterskor
Efter över 70 lyckade avtal för undersköterskor har Kommunal tvingats
till varsel om konflikt i förhandlingarna med de privata vinstsyftande företagen.
De vinstmaximerande företagen säger blankt nej till den extra satsning på
undersköterskor som kommuner och
landsting redan har sagt ja till. Och
detta samband – mellan nej till lönepåslag och ja till vinstuttag – är viktigt.
Att privata vinstmaximerande välfärdsföretag säger nej till rimliga löner
för att i stället kunna öka sina vinster
är tyvärr helt logiskt enligt det system
med obegränsade vinstuttag vi har i
dag. Med dagens system kan nämligen välfärdsföretagen endast öka sina
vinster genom att skära ned i verksamheten, minska bemanningen eller hålla
tillbaka lönerna. Något annat sätt att
öka sina vinster finns över huvud taget
inte.
Det är alltså fullt logiskt att de privata vårdarbetsgivarna nu säger nej till
alla typer av låglönesatsningar för de
undersköterskor de har anställda. All
löneökning minskar deras vinst.
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Demokrati

Demokrati är mer än att rösta var fjärde
år. Demokrati är mer än att en sverigedemokrat utnyttjar sin yttrandefrihet
och spyr sin galla över en tiggare eller
en flykting. Demokrati är mer än när en
företagare utnyttjar sin makt och sparkar en anställd, eller sänker dennes lön.
Demokrati är mer än att sälja sin medmänniska i bemanningsföretagen. Demokrati är mer än att utnyttja de svaga
i samhället. Demokrati är mer än när
kapitalister försöker övertyga folket om
att kapitalism är lika med demokrati.
Demokrati är mer än när företagen öser
reklam i ens brevlåda om allehanda billiga prylar (som i verkligheten inte är
det). Demokrati är mer än vad alla politiker hävdar att vissa projekt är bra
för Sverige (läs: de svenska företagen).
Demokrati är mer än när politiker och
myndigheter behandlar andra människor som skit. Demokrati är mer än när
politiker gör sig osynliga och oanträffbara i opersonliga svarsmail.
Demokrati innebär att människor – och
inte företagen – får säga sin åsikt och
besluta i allehanda områden, som t ex i
frågan om bostäder, på arbetsplatsplat-

sen, industrier, bibliotek, idrottshallar,
sjukvården, vägar och med mera. Det
kan vara i lokala folkomröstningar, eller i fack- eller hyresgästföreningar eller i andra olika organisationer. Demokrati innebär att vara fri från hånfulla
kommentarer, falska anklagelser och
andra elakheter. Demokrati innebär att
alla människor respekterar varandra.
Demokrati innebär att alla människor
har rätt till ett bra arbete och med en
lön eller pension som gör att man kan
klara av att betala månadens räkningar
och få något över för fritid och oförutsatta händelser. Privat ägande innebär inte demokrati – som kapitalister
hävdar. Det är varken demokrati eller
diktatur om en arbetare äger sitt hus
för eget bruk. Egentligen äger banken
huset ända tills man har betalt av på
lånen och räntorna – och det förfarandesättet är kapitalistiskt och odemokratiskt. Demokrati innebär att man
kan ta sig från A till B på ett bra och
miljövänligt sätt och komma fram i
tid. Demokrati innebär att ha en tom
brevlåda – ja, ömsesidiga kärleksbrev
är undantagna. Demokrati innebär att
folkvalda politiker inte skiljer mer eller

Socialism är lösningen
De socialistiska staterna utgör genom
sin existens ett bålverk för fredens och
socialismens sak i världen. Ett citat från
1983 som jag uppskattar. I den tid då
USA:s president Ronald Reagan uttryckte sin avsky mot de socialistiska staterna i öst genom att kalla Sovjetunionen
för ”ondskans imperium”’.
Sovjetunionen precis som alla stater i
det forna Östblocket garanterade sina
medborgare arbete, bostad, gratis sjukvård, gratis utbildning, betald semester
och diverse subventioner som förbättrade livet. Jämställdheten var hög, lika
lön för lika arbete och kvinnor hade
en lika stor chans att göra karriär som
män.
Det som Reagan beskrev som ett
”ondskans imperium” var i själva
verket länder som visade att ett annat samhälle är möjligt, ett samhälle
där solidariteten rådde istället för hur
tjock plånbok du hade. USA är kapitalismens högborg och de bekämpar
socialism i alla dess former, ett land där
arbetarklassen får ta skeden i vacker
hand, allt för att gynna storkapitalet.
Den borgerliga median slänger sig
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gärna med osanningar och historieförfalskning, ett aktuellt exempel är
Kuba. Den internationella pressen rapporterar inget om de sociala framsteg
som har genomförts under Castros
styre, den internationella pressen rapporterade väldigt lite om att 15 % av
DDR:s befolkning blev arbetslösa när
muren föll 1989.
Vi kommunister får alltid utstå kritik för vår politiska åskådning, ibland
jämför man oss med fascister. Två ideologier som är varandras motpol. Det
är som att försöka kombinera eld med
vatten, det går helt enkelt inte.
Den socialistiska kampen är en
kamp för människans frigörelse, en
frigörelse från kapitalismens orättvisor
och slaveriet under pengarna. Socialismen kommer åter att segra och det
enda proletären har att förlora är sina
bojor.
Andersson

mindre odemokratiska länder åt enbart
för att företag vill göra affärer med det
landet. Demokrati innebär att politiker
inte förolämpar andra länder och folkslag för att göra sig populära. Demokrati innebär att vara fri från politikernas och försvarets lögner om ett land
för att folk ska bli positiva till Nato.
Demokrati innebär att varje människa
oavsett hudfärg, utseende, namn, religion, sexuell tillhörighet och ålder har
rätt till ett hyfsat liv, tak över huvudet,
värme, kläder, mat och vatten, utbildning, sjukvård, idrott, föreningsliv, bra
miljö och natur. Demokrati innebär att
politiker inte avskärmar sig från folket
utan svarar personligt (eller från en sekreterare) på medborgarnas brev – vilket jag själv upplevde när jag skickade
ett klagande mail i somras angående
om just avskärmande politiker till socialdemokraterna (angående Brexit folkomröstningen).
Kerstin Stigsson

Filantropi med skattemedel?

I stora rubriker kan vi läsa att Kamprad
ger anställda 1 miljard kronor i julklapp,
14 700 per anställd, och alla skall få
samma summa, oavsett position. Ett
undantag är timanställda som får motsvarande belopp baserat på antal arbetade timmar. Det andra undantaget är de
anställda via bemanningsföretag, vilka
utgör en hel del av de du ser slita för
IKEA:s profiter, vad dessa får i julklapp
förtäljer inte historien. Miljarden avsätts
till personalens pensionsfonder.
Den summan utgör en tiondel av summan som IKEA betalade för lite i skatt,
1 miljard euro, när man flyttade runt
royaltyinkomster via ett holländskt
holdingbolag och på så vis utnyttjade
kryphål i lagen.

inrikes

Seminarium i Aten
För hundra år sedan publicerade Lenin
artikeln Om parollen för Europas förenta
stater. I den gjorde han upp med de som
förespråkade en integrering av de europeiska länderna i en stor federation.
För Lenin var inte problemet federationen i sig, utan skapandet av federationen under kapitalismen. Vi kan idag se
hur framför allt tyska och nederländska
monopolkapitalister lagt under sig stora
delar av Europa, samt hur de mindre
ländernas monopolkapitalister fått lite
smulor att leka med (Sverige har fått
klartecken att suga ut Baltikum). Politiken som förs är en politik för monopolkapitalet, med raserande av bland
annat fackliga rättigheter och sociala
skyddsnät. Politiken innebär en attack
mot den organiserade arbetarrörelsen,
framför allt mot kommunisterna. I flera
östeuropeiska länder förbjuds kommunistiska symboler och partier och även
i Tyskland förekommer liknande förbud.
Det äldre tyska kommunistpartiet KPD
är fortfarande förbjudet och i Bayern är
det förbjudet att vara kommunist och arbeta som lärare. Vi kan alltså konstatera
att Lenin fick rätt när han menade att
Europas förenta stater ”under kapitalismen antingen något omöjligt eller något
reaktionärt.”

Omöjligt är det i längden, eftersom de
mindre länderna, som sugs ut av framför allt det nederländska, franska och
tyska monopolkapitalet, kommer börja
värja sig. Reaktionerna i exempelvis
Polen och Ungern låter inte vänta på
sig och Brexit visade med all önskvärd
tydlighet att det europeiska ”samarbetet” lider av interna motsättningar mellan olika grupper av monopolkapitalisterna.
Med anledning av jubiléet anordnade Initiativet för kommunist- och
arbetarpartier ett seminarium, där
medlemspartierna kunde utbyta erfarenheter och knyta starkare band sinsemellan. Deltog gjorde runt 20 partier,
bland andra Venezuelas Kommunistiska Parti, Spanska Folkets Kommunistiska Parti, Greklands Kommunistiska
Parti och självklart Sveriges Kommunistiska Parti.
De analyser som presenterades bidrog till att skapa en mer heltäckande
bild av situationen för arbetarklassen och för kommunisterna runt om i
Europa, och bidrog till förståelsen för
hur imperialismen i Europa såg ut. Det
svenska bidraget beskrev främst den
svenska imperialismen och hur den tagit sig uttryck i Baltikum, vars finans-

marknad framför allt är i händerna på
Wallenberg. Det betonades att det är
upp till varje kommunistiskt parti att
analysera situationen i sitt eget land
och att själva formulera en revolutionär strategi för arbetarklassen. Tillsammans bildar de olika analyserna en
sammanhängande bild och det blir tydligt vilka våra fiender är.
Det åligger därför Sveriges Kommunistiska Parti att fortsätta utveckla
vår analys av den svenska kapitalismen
och den svenska imperialismen, så att
vi även i fortsättningen kan bidra på
ett positivt sätt till det internationella
utbytet. Samtidigt ger oss våra egna
analyser en allt stabilare ideologisk
grund att stå på, självförtroende nog
att sprida våra analyser och våra idéer
och det hjälper oss att förstå vår egen
roll i världen.
Framöver kommer Sveriges Kommunistiska Parti att försöka översätta
några av de tal som hölls på konferensen så att det är möjligt för andra än de
som deltog på konferensen att ta del av
dem. Håll därför utkik!
SKP:s tal finns i Riktpunkts ledare på
sidan 3.

enda som kan lösa det problemet är att
från regeringshåll kräva att Rumänien
och Bulgarien förser dom utsatta grupperna med en vettig bostad, utbildning,
arbete, sjukvård och en hyfsad lön i deras hemländer.
Jag betalar gärna någon krona mer
i skatt för att alla människor – inklusive alla EU medborgare som kommer
hit - har tak och värme och arbete. Det
är en demokratisk rättighet för varje
människa. Jag vet inte vad Vänsterpartiet anser om den här frågan, de kanske
anser att det är var och ens rättighet att
tigga?
Om inte – så varför har inte Vänsterpartiet krävt ett beslut från regeringens håll att socialtjänsten ska
kunna erbjuda alla EU medborgare en
tillfällig bostad och arbete ända tills
situationen för utsatta människor blir
bättre? Jag vet att ett sådant beslut
tar tid, det är därför jag påtalar det
nu. Ett beslut som borde ha tagits för
flera år sedan. Före 80-talet hade VPK

ett krav att ingen människa ska med
mössan i hand stå och tigga för att få i
hop några ören. Enbart den handlingen
ansågs - helt riktigt - vara ett resultatet
av den imperialism och kapitalism som
fanns då. Så vad har hänt under dessa
åren? Imperialismen och kapitalismen
har inte försvunnit. Eller har VP blivit
så rädda för att förknippas med rasism
att de sviker utsatta människor och arbetarklassen? När det är tvärtom. Det
är rasistiskt att strunta i utsatta människor på grund av vilka de är. Att ge
människor oavsett varifrån dessa kommer ifrån (rumäner, bulgarer, romer,
muslimer, svenskar och med flera) en
bostad och värme är en demokratisk
rättighet.
För majoriteten av alla människor
på vår jord är kapitalismens ideologi
en undergång – inte demokrati som
vissa moderater hävdar.

Om tiggare
I Kristandstadsbladet den 7/12 2016 rapporteras det om hur Heliga Trefaldighets
kyrka blir utsatt för trakasserier av människor som söker sig dit för att få värme.
I tidningsartikeln hävdar anställda att
dessa personer ’bajsar och onanerar’ i
kyrkan. Det nämndes inte att ”dessa”
personer var tiggare från ett annat land
men man kunde läsa det mellan raderna.
Så nu ska jag ta upp ett aktuellt, viktigt
och kontroversiellt ämne – nämligen
människor som tigger.
Det är inte en ”rättighet” att ”frivilligt” tigga, sitta och frysa och riskerar
att få frostskador med en allt större
desperat blick bredvid ingången till ett
varuhus. Oftast är de sjuka och/eller
skadade när de kommer hit. Mitt hjärta blöder varje gång jag möter en tiggares darrande hand när hen sträcker
försiktigt fram pappmuggen och säger
några okända ord. Särskilt nu när det
är kallt. Jag lägger några kronor i muggen – väl medveten om att den handlingen inte löser tiggarens problem. Det

Kerstin Stigsson
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Insänt: Ryssland
Ja, det är ett land som inte lämnar någon oberörd. Särskilt om landet har en
president som inte springer Wall Streets
och västliga intressens ärenden och för
en egen östlig imperialistisk politik mot
väst. Västliga politiker och kapitalister
har ingen makt längre i Ryssland som de
hade med marionetten Jeltsin. Men det
innebär inte att president Putin och hans
kolleger inte är lika mycket kapitalister
som president Obama och den tillträdande president Trump är.

I dag äger några få ryssar, oligarker,
naturtillgångar, fabriker, banker, bostäder och med mera, stulna från det ryska
folket på 90-talet av den föredetta presidenten Jeltsin och västliga och ryska
oligarker – inklusive svenska oligarker.
När Putin tillträdde överförde han det
kapitalet till ryska kapitalister inom
landet. Några lyckades fly med alla den
förmögenhet de stulit till Europa och
USA. Så det var imperialism mot imperialism och så är det än idag.
Den svenska median lyser med sin
frånvaro när det gäller att rapportera
från arbetarklassens situation i Ryssland – såsom den är i den övriga världen. De anser kanske att den kapitalistiska Putin är bättre än någon rysk
kommunistisk och socialistisk regering.
Om några få reportage klarar själv (?)
censuren så är de starkt färgade med
den västliga kapitalistiska synen på information.
Men hur lever den ryska arbetarklassen i dag? Jag vet att korruptionen
är djup. Lönerna är låga – om den nu
betalas ut. Värme, el och vatten är en
bristvara i vissa små medelstora städer.
Det förekommer livsfarliga arbeten till
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låg lön (t ex inom gruvnäringen). Fattigdomen är bred bland arbetarklassen.
Pensionerna betalas inte ut. Och med
mera. Allt medan få blir rika.
Jag har försökt googla på partierna
på SKP:s hemsida. KPRF:s hemsida
ingav inte något förtroende – eller jag
ska kanske skriva den engelska versionen (eftersom jag inte kan någon
ryska). I den engelska versionen har de
ett tiopunktsprogram som kunde vara
jämförbart med en blandning av svenska Socialdemokraterna,
V ä n sterpartiet och
Sverigedemokraterna(!).
Ja,
ni
l ä s t e
r ä t t .
Partiet
är – enligt min
uppfattn i n g
–
ett
vänsterinriktat skrivbordsparti som vill förstatliga
bankerna och de ryska företagen. Det
är inget fel i den. Men de vill isolera sig
i den globala värld vi lever i – i en sorts
nationell självständighet med stängda
gränser. Jag har kanske fel. Kommentera gärna eller skriv en artikel om detta.
Läsarna har kanske mer information
om det partiet än vad jag har. Men det
var inte det jag var ute efter. Jag ville
veta hur den ryska arbetarklassen har
det i Putins Ryssland, och det fick jag
inte veta på deras hemsida.
Så jag googlade på RKRP (även
det partiet finns på SKP:s hemsida) eller RCWP på engelska. Det gick bättre!
Där var det en kamp! De har startat en
rörelse som heter ROT FRONT. Det
är en bred koalition av kommunister
och militanta fackföreningsmedlemmar. De består av det Ryska Kommunistiska Arbetarpartiet och såsom
fackföreningarna ’Försvar av arbetet’,
’Inter fackförbundet för bilindustrin’
och ’New Trade Unions’.
RCWP bildades 1991. Inom dåvarande SUKP – Sovjetunionens Kommunist Parti – hade det funnits en rörelse
som hette ’Kommunistiska Initiative

Movement’, vars kärna senare motstod
kapitalismen. RCWP – RKPR – följer
(enligt deras hemsida, vilket jag inte
har någon anledning att betvivla) den
ortodoxa marxismen – leninismen och
förespråkar det revolutionära störtandet av kapitalismen och upprättandet
av Sovjetunionen. (Som en liten anekdot: jag fann på vissa platser att de
fortfarande – precis som vad jag gör
– kallar Sankt Petersburg för Leningrad.) Här är några punkter de och
ROT FRONT arbetar för: en verklig
makt till fackföreningarna, minimumlön som baseras på existensminimum,
en konstitutionell rätt till att strejka,
sänkt kommunal- och transportskatt,
yttrandefrihet för alla – och inte bara
för myndigheterna och de rika, en demokratisk rätt att strejka och hålla möten, stärkt lokalt styre och folkets rätt
till en hälsosam miljö.
Enligt deras hemsida RKRP (klicka
på den ryska hemsidan och översättning – min dator har inte ryska bokstäver - och sedan på arbetarrörelsen och
sedan på arbetarrörelsen i Ryssland) så
strejkar för närvarande 15 besättningsmedlemmar på fartyget ’Niklai Kastkin’ i hamnen i Amsterdam. Besättningsmedlemmarna har inte fått någon
lön på fyra månader och kräver nu betalning för sitt arbete av det skuldfartygsägarbolaget LLC. Det finns inget
färskt dricksvatten och mat ombord.
RKPR har även en blogg som heter
http://tr.rkrp-rpk.ru/ Där kan ni följa
vad som händer i arbetarklassens Ryssland ur ett kommunistiskt perspektiv.
Jag anser att vi ska solidarisera oss
med den ryska arbetarklassen såsom
vad vi gör med den övriga världens arbetarklass. Vi kan stödja president Putin i vissa frågor (som t ex NATO och
Syrien) men inte när det gäller hur han
behandlar den ryska arbetarklassen.
Jag minns på 80-talet då det Sovjetunionen och ryssarna stödde den engelska
gruvarbetarstrejken och skickade massvis med mat och kläder till de strejkande. Och SUKP har stött oss i alla lägen
ända tills kuppen genomfördes 1991 i
Sovjetunionen. Så vi borde inte blunda
och låtsas att Putin är en schysst kille.
Det om något skulle vara ett förräderi
mot våra kamrater i Ryssland och inte
minst det Lenin arbetade för.
Kerstin Stigsson

utrikes

Uttalande om TTIP, CETA och andra
folkfientliga och mellanstatliga avtal
Av det Europeiska Kommunistiska
Initiativet

De senaste månaderna har tusentals
människor medverkat i massprotester i
flera europeiska och nordamerikanska
länder, med bidrag från kommunistpartierna, både mot TTIP och CETA som
undertecknades nyligen, samt även mot
andra mellanstatliga avtal. Vad beträffar
TTIP är detta ett avtal där förhandlingarna i nuläget verkar befinna sig i ett temporärt dödläge till följd av de kraftiga
motsättningarna. Det var Barack Obama
som i sitt tal den 12 februari 2013 meddelade öppnandet av TTIP-förhandlingarna. De tidigare mötena hade hållits i
det fördolda under strikt sekretess.
EU infinner sig villigt i denna sekretess
i sina otaliga möten med lobbyister och
transnationella företag vars hemliga
dokument garanterat kommer att förbli just hemliga de kommande 30 åren.
TTIP är en enorm ekonomisk plan
för en enad euroatlantisk marknad för
de kapitalistiska ekonomierna på båda
sidorna av Atlanten. TTIP ökar vinsterna för de stora monopolgrupperna
vilka är fientligt inställda till folkens
intressen och behov. Detta tar sig uttryck i ett handelsfördrag som döljer en
stor geostrategisk överenskommelse av
kapitalistisk karaktär. Det syftar i princip till att undanröja alla hinder som
uppstår från de olika specifikationerna,
kommersiella standarder och andra
kostsamma hinder samt begränsningarna för kapital inom olika sektorer av
ekonomierna i USA och EU, så att man
kan uppnå en ännu större liberalisering
av de två marknaderna, det vill säga att
etablera största möjliga rörelsefrihet
för kapital, varor och tjänster. De arbetarfientliga åtgärder och medeltida arbetsvillkor som genomförts i samtliga
medlemsländer i EU och i USA kommer
att konvergera, med flera konsekvenser
för arbetarklassen och de fattiga folkliga skikten. Kapital skapar en ”säker
miljö för investeringar”, som syftar till
att skydda garanterade vinster, antingen direkt från sina investeringar, eller
genom ersättning från stater. På detta
sätt är målet att säkerställa överhöghet
i USA och EU, i deras hårda konkurrens med Kina och Ryssland.
De borgerliga klasserna i EU-länderna och USA vill åstadkomma ytterligare nedskärningar i de offentliga
utgifterna, privatiseringar och åtstram-

ningar av arbetsrätten, rätten till fackföreningsbildning, kollektivavtal och
lika lön – kort sagt, för att garantera
största möjliga utnyttjande och exploatering av arbetarklassen. Av denna anledning strävar borgarklassen i varje
land efter att inom ramverket för kapitalistisk internationalisering att säkra
största möjliga vinst för sig själva genom mellanstatliga unioner såväl som
genom sådana transatlantiska avtal
med temporära eller mer permanenta
suveränitetseftergifter.
TTIP förväntas skapa nya möjligheter för den ackumulerande kapitalistiska processen vilket i sin tur tros öppna
upp området av tjänster och offentliga
upphandlingar till transnationella företag, vilket innebär ett allvarligt hot om
privatisering av offentlig sektor som
hälsovård och utbildning, med mycket
allvarliga konsekvenser även för livsmedelsprodukter och miljön.
Folket ska inte låta sig vilseledas av
”röster” från ett antal ”icke-statliga
organisationer” och lobbygrupper i
EU, som är förbundna med specifika
affärsintressen och syftar, genom att
göra buller och ”kritisera” aspekter av
TTIP, att försöka vinna för dem gynnsamma reformer och ändringar i avtalstexten. Denna position illustreras
av hållningen som den lokala regeringen i Vallonien hade, med sina reservationer om delar av CETA, vilket den
senare drog tillbaka.
Borgerliga krafter, bland dem moderna socialdemokrater och andra
opportunister, som uttrycker olika kapitalfalangers intressen, tillkännager
att de är emot undertecknandet av det
transatlantiska avtalet, fokuserar sin
oenighet kring vissa isolerade aspekter
av det, ser TTIP som ett ”hinder” mot
att kapitalismen förvärvar ”regler, kontroller och reformer”, som man påstår
kommer ”hålla tillbaka” monopolen.
Men, TTIP är inte en avvikelse, utan en
mycket tydlig bekräftelse på systemets
exploaterande karaktär. Dessa krafter
presenterar den rovgiriga alliansen EU
och dess lagstiftande reformer i olika
frågor som de mest folkvänliga, och
som påstås motsätta sig USA, men som
i själva verket döljer det faktum att
deras mål är att skydda de europeiska
monopolgrupperna.
Det ”ekonomiska Nato” som TTIP
berättigat kallas, liksom andra lik-

nande avtal som CETA, TISA och TPP
kan inte korrigeras, endast avslås. Det
Europeiska Kommunistiska Initiativet
uppmanar folken, genom sin kamp,
att avvisa och bekämpa både TTIP
och CETA, liksom andra mellanstatliga handelsavtal, tillsammans med det
exploaterande system som dessa avtal
tjänar. De måste kämpa för sin egen
makt, för kontrollen över ekonomin
och produktionsmedlen för att tillgodose alla sina behov.
Enighet och sammanhållning, kamp
och proletär internationalism är de
historiska parollerna i detta ögonblick
och den uppgift som världens arbetarklass står inför.
Det Europeiska
Kommunistiska Initiativet
29-11-2016

Kommunismens lov
Den är förnuftig
Alla förstår den
Den är klar
Du är ingen utsugare
Du kan förstå den
Den är bra för dig
Sök reda på vad den vill
De dumma må kalla den dum
Och de smutsiga kalla den smutsig
Den kämpar mot all smuts och den
kämpar mot dumhet
Utsugarna må kalla den brottslig
Men vi vet bättre: den gör slut på alla
brotten
Den är ingen dårskap
Den är slut på all dårskap
Den är inget kaos
Den skapar ordning
Den är det enklaste
Som är det svåraste
Bertolt Brecht (1898 - 1956),
tysk författare.
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Utdrag ur Fidel Castros tal vid FN 1979

Det talas ofta om mänskliga rättigheter,
men det är också nödvändigt att tala om
mänsklighetens rättigheter. Varför ska
vissa gå runt barfota så att andra kan
åka runt i lyxbilar? Varför ska vissa leva
35 år så att andra kan leva i 70 år? Varför
ska vissa vara så outsägligt fattiga så att
andra kan vara så överdrivet rika? Jag
talar i de barns namn, som inte ens har
en bit bröd. Jag talar i de sjukas namn,
som inte har medicin. Jag talar å de
människors vägnar, vars rätt till liv och
mänsklig värdighet har blivit förvägrad.
Visa länder har tillgång till havet; andra
inte. Vissa har källor till energi; andra
inte. Vissa har gott om land att odla
mat på; andra inte. Vissa är så mättade med maskiner och fabriker att man
inte ens kan andas deras förgiftade luft;
andra har inte mer att skrapa ihop sitt
dagliga bröd med än sina bara armar.
Med andra ord, vissa länder har överflödiga resurser; andra har inga.
Vad är de senares öde? Att svälta
ihjäl? Att för evigt vara fattiga? Vad
ska vi då med vår civilisation till?
Vad har vi då för användning av människans samvete? Vad ska vi med FN
till? Vad tjänar då världen till? Det är
inte möjligt att tala om fred i de tiotals
miljoner människors namn, som över
hela världen årligen dör i hunger eller i sjukdomar som går att bota. Man
kan inte tala om fred i de 900 miljoner
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människors namn, som inte kan läsa.
De rika ländernas utsugning av de
fattigas måste upphöra. Jag vet att det
i många fattiga länder finns både utsugare och utsugna. Jag riktar mig nu
till de rika länderna och ber dem bidra. Jag riktar mig även till de fattiga
länderna och ber dem att fördela. Nog
med ord. Gärning är vad som behövs.
Nog med abstraktioner. Konkreta
åtgärder behövs. Nog med prat om en
spekulativ ny internationell ekonomisk
världsordning som ingen ändå förstår.
Det är nödvändigt att tala om en verklig och objektiv ordning som alla förstår.
Jag har inte kommit som revolutionens profet. Jag har inte kommit för att
kräva eller ge uttryck för en önskan om
våldsam omstörtning i världen.
Jag är här för att tala om fred och
samarbete mellan nationer. Jag är här
för att varna för att om varken orättvisa eller ojämlikhet löses fredligt och
klokt kommer framtiden att bli apoka-

lyptisk.
Ljudet av vapen, av hotande ord och
övermäktighet på den internationella
arenan måste upphöra.
Nog med illusionen om att världens
problem kan lösas med kärnvapen.
Bomber kanske kan döda de hungriga,
de sjuka och de okunniga, men de kan
inte döda hunger, sjukdom, okunnighet
och folkets rättfärdiga uppror. I förintelsen kommer även de rika att dö. Det
är dessa som har mest att förlora i den
här världen.
Låt oss säga farväl till vapnen och
koncentrera oss på att ta itu med vår
tids viktigaste problem på ett civiliserat
sätt. Det är varje politikers ansvar och
mest heliga plikt. Dessutom är det en
ofrånkomlig nödvändighet för mänsklighetens överlevnad.
Tack så mycket.
Fidel Castro

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

Filmtema
SKP Uppsalas fortbildning är i full gång!
Under den senaste månaden har deltagarna lärt sig att uppskatta film på nya
sätt. De har introducerats för filmhistoria ur ett marxistiskt perspektiv och bekantat sig med filmdatabaser och enklare videoredigeringsprogram.
I grupper har de sedan fördjupat sig i

Tidig sovjetisk film

Den sovjetiska filmhistorien får sitt
största stora uppsving på 20-talet, i
kölvattnet av den framgångsrika revolutionen 1917. Efter ett långt och blodigt inteventions- och inbördeskrig där
flertalet imperialistiska stater invaderat
Sovjetunionen och försökt krossa den
nya sovjetmakten, kommer så äntligen
kulturproduktionen igång, och kulturella
rörelser såsom futurism, där den kände
poeten Majakovskij ingick, växer.
I detta experimentella klimat, mitt i
uppbyggnaden av socialismen, utvecklade Sergei Eisenstein sin teori om montage, och Dziga Vertov realiserade sina
idéer om Kino-pravda. Dessa idéer, som
blev vägledande för den sovjetiska filmindustrin under 20-talet, är båda två
politiskt laddade. Genom sitt montage
(som egentligen bara betyder klippning,
taget från franskan) klippte Eisenstein
ihop olika bilder för att föra in dialektiken i filmen, medan Vertov visade socialismens överlägsenhet genom att helt
enkelt visa upp sanningen (Kino-pravda betyder helt enkelt bio-sanning),
kombinerat med en montage-influerad
klippning.

valfria teman och presenterat sina resultat för övriga grupper.
Ett urval av grupparbetena kommer
att publiceras i våra kanaler de kommande veckorna så håll utkik!
Vill du ha tips på bra socialistiska
film? Vi har lagt upp en introduktion
(ihopklippta scener) till några av de fil-

Klippning

Pansarkryssaren Potemkin berättar historien om revolutionen 1905 i Odessa,
och hur ett myteri ombord på Potemkin
även utlöser en revolt i staden. Revolten blir till slut nedslagen, men det hindrar inte filmen från att ge tittaren en
spännande upplevelse.
Som antytts ovan, bygger filmen på
den montage-teori som regissören Eisenstein utvecklade under 20-talet, och
där en innovativ klippning skulle framkalla vissa reaktioner. Den mest kända
av dessa scener finns i slutet av filmen,
och utspelar sig på en stor trappa i
staden. De tsaristiska soldaterna har
kommit för att skingra folkmassan och
slå ned upproret, och skjuter urskillningslöst in i folkmassan. Uppståndelsen leder till att en barnvagn skjuts ned
för trapporna, i en sekvens av scener
som syftar till att höja spänningen genom att kontrastera en kvinna med en
barnvagn med soldaternas oundvikliga
marsch nedför trapporna.
Soldaternas marscherande representerar här den dialektiska tesen, och deras våld och strikthet kontrasteras mot
den dialektiska antitesen, som representeras av barnets oskuldfullhet och

mer som vi pratat om under filmtemat
här
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=r-KgdftKrLc
Skp Uppsala har många intressanta
länkar på sin hemsida så har du möjlighet så knappa in dig på www.uppsala.
skp.se

kvinnans hopplösa situation. De båda
motsatserna möts, och leder till en kvalitativt ny situation, där det oskuldsfulla slutligen skjuts nedför trappan
till döden. Detta är ett exempel på hur
Eisenstein arbetade in dialektiken i sina
filmer, med hjälp av en ny sorts teknik.
Mannen med filmkameran är om
möjligt ännu mer innovativ i sin klippning. Även den spelar med motsatser
och arbetar med ett dialektiskt förhållningssätt. Filmen bygger i stora drag på
Vertovs vilja att driva fram historien
med hjälp av motsättningar. Så kontrasteras exempelvis livet och döden
genom att han alternerar bilder av en
förlossning med ett begravningståg.
Trogen sina idéer om Kino-pravda,
visar Vertov upp livet såsom det är,
med det goda och det onda, såsom
vanliga människor upplever det. Något mindre dramatiskt, visar han även
upp människor som tar ut skilsmässa,
respektive ingår äktenskap. När motsättningarna möts tvingas vi reflektera
över inte bara livets extremer, utan
även allt däremellan.
Kameravinklar

Utöver klippningen, fyller även själva
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kameravinklarna en väldigt stor funktion, kanske mest i Mannen med filmkameran. I sin ambition att porträttera
livet i Moskva såsom det faktiskt såg
ut, gav sig Vertov hans kameraman i
kast med tämligen avancerade kameravinklar. Vid ett tillfälle sitter exempel-

spännande koncept i filmen är även sättet på vilket de filmar själva filmandet.
I många scener filmar kameramannen
Vertov, när han själv filmar händelser
ur vardagslivet. För att på ett så realistiskt sätt som möjligt skildra stadens
liv följer Vertov med i princip alla hän-

med filmkameran återfinns inte i Pansarkryssaren Potemkin. Istället fokuserar Eisenstein på storslagna vyer, ofta
innehållandes folkmassor på väg någonstans, alltid i rörelse. På detta sätt
skildrar han den vanliga, anonyma
människan. Det är helt klart impo-

vis kameramannen Mikhail Kaufman
på fronten av ett lok i rörelse med sin
kamera, för att filma tågets rörelse. Ett-

delser, från brandkårsutryckningar till
gruvarbete.
Den sorts metafilmning som förekommer i
Mannen

nerande bilder som Eisenstein lyckas
fånga, i synnerhet när arbetarna först
får reda på vad som hänt på Potemkin.
De beger sig i detta sammanhang ut
mot hamnen, där en död matros ligger.

Lyssna på Radio Kommunist
Varje fredag 18 -19.00
www.kommunist.se
Telefonnummer till studion
040-437070
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Filmtema
Under andra världskriget led det sovjetiska folket enorma mänskliga och materiella förluster. Mellan 20-27 miljoner
sovjetiska människor miste sina liv, cirka
40 000 sjukhus, 31 800 industribyggnader och 84 000 skolor förstördes eller
skadades. Det här innebar såklart också
svårigheter för den fram tills nu blomstrande sovjetiska filmindustrin. Men, precis som dialektiken säger så är allting
i ständig rörelse där varje reaktion får
en motreaktion. Det är i ljuset av detta,
med världskriget färskt i minnet och
kalla krigets inträde, som följande analys tar sin utgångspunkt och behandlar
den sena sovjetiska filmindustrin.

nen som följer illustrerar Kalatozov på
ett magnifikt sätt deras ovilja att skiljas
åt.
När nazisterna bombar Veronikas
hus och hennes föräldrar dödas flyttar
hon in hos Boris familj. Väl där visar
det sig att Boris kusin Mark, som fifflat
till sig en frisedel och undsluppit armétjänstgöring, förälskat sig i Veronika.
Mot både familjens men också Veronikas missnöje dras de båda in i en problematisk romans.
När familjen flyttar till Sibirien för
att tjänstgöra inom militärsjukvården
följer vi både Veronikas vardagsnära
förhoppning om att en dag återse sin
älskade Boris, men även det meningslösa kriget skildras på ett övertygande

Den sovjetiska folksjälen var, trots besegrandet av fascismen, ärrad och skakad av det enorma lidande som kriget
resulterat i. Därför är det heller ingen
slump att ett flertal filmer som kom ut
under efterkrigstiden behandlade just
detta tema, kulturen är ju som vi vet en
avspegling av samtiden.
Och i Tranorna flyga från 1957 följer vi det unga paret Boris och Veronika vars kärlek sätts på prov då Boris
frivilligt tar värvning i armén. Filmen
är regisserad av Michail Kalatozov
som redan i inledningen ger tittaren en
kärleksscen svår att glömma. Boris har
följt Veronika hem och i trapphussce-

sätt.
Inte ens när hon får det
berättat för sig att Boris
stupat under kriget väljer
Veronika att tro på det. I
filmens slutscener håller en
av soldaterna ett brandtal
om fascismens besegrande
framför en stor folkmassa.
Även Veronika befinner
sig där tillsammans med
ett sista desperat hopp om
att återse sin älskade. I
handen håller hon en stor
bukett och i folkvimlet
bland hemkomna soldater
som återförenats med sina

Den sena filmindustrin i Sovjet

lyckliga familjer letar hon febrilt efter
Boris. Plötsligt hinner sanningen ikapp
och hon brister ut i gråt. Men då dyker
en äldre man upp och tröstar Veronika
och uppmanar henne att ge blommorna till den de är ämnade för.
Då inser hon. Boris har inte dött förgäves utan han har offrat sitt liv för något större, kärleken till folket. Därefter
delar Veronika ut blomma efter blomma till alla människor som befinner sig
på torget, något som får stå som symbol för anti-fascismens essens. Både då
som nu förenas vi anti-fascister i en
kompromisslös kamp som grundar sig
i en gemensam kärlek till människan.
Den andra filmen, Ivans barndom,
regisserades av Andrej Tarkovskij och
kom ut år 1962. Tarkovskij har
hyllats av många inom filmvärlden, däribland Ingmar Bergman
som kallade honom en av världens bästa regissörer. I många
av Tarkovskijs filmer förekommer vackra drömliknande landskap med ett filosofiskt innehåll
som på ett skickligt vis ofta lämnar tittaren med fler frågor än
svar. Ett exempel på detta är den
prisbelönta Solaris från 1972.
Ivans barndom berättar historien om en unge pojke som
ansluter till röda armén efter
att hans familj mördats av nazisterna. Ivan kan, tack vare sin
kroppsstorlek, enkelt smyga sig
förbi nazisternas linje och lämna
rapporter åt den sovjetiska armén. I filmen återkommer ofta
kyrkklockan som en symbol för
anti-fascism, ett fenomen som
vi senast i Sverige såg när Jönköpings kyrkklockor ringde i
samband med den demonstration som hölls av det nazistiska
Svenskarnas Parti 2014.
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För det mesta skildras Ivan, trots sin
ringa ålder, som en jämlik bland äldre
och ibland t.o.m. som en auktoritativ
person. Samtidigt återkommer segment
där han blickar tillbaka på lyckliga
barndomsminnen innan kriget bröt ut.
Det är en gripande historia om en ung
pojke som tvingas bevittna världskrigets fasor och som berövas sin barndom.
I den sista filmen finner vi ett snar-

likt tema. Utgiven så sent som 1985
och regisserad av Elim Klimov får vi i
Gå och se följa en ung vitrysk pojkes
anslutning till partisanerna. Efter att
ha grävt upp ett gevär i sanden beger
sig en förväntansfull Floria iväg ut i
skogen för att sluta upp i kampen mot
nazisterna. Regissören Klimov lyckas i
denna film konstruera oerhört starka
och tunga scener som gör att man som
tittare oundvikligen lever sig in i huvudkaraktärens öden.
Det vittnar inte minst den scen som
skildrar pojkens återvändande till sin
hemby. Till en början vägrar han ta

in de fasansfulla dåd som nazisterna
utfört i byn, men när det väl sker flyr
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han genom ett träsk som närapå kostar
honom livet. Klimovs skicklighet ligger
här i hur han lyckas uttrycka pojkens
abstrakta känslor genom den konkreta
drunkningsscenen.
Ett annat exempel är den smärtsamma skildring
av
nazisternas
utplånande
av
en hel by. I en
scen som upp-

med dagens Hollywood-produktioner.
I de senare stöter vi inte sällan på enskilda hjältar som genom deras idéer
och personliga styrka förändrar historien. Vi finner det i t.ex. Hunger
Games, Salt och många andra Holly-

levs som en 30 minuter lång mardröm
tvingas barnfamiljer
på boskapsmanér in i en stor byggnad
som sedan nazisterna tänder eld på. I
filmens slutscener zoomar kameran in
Florias ansikte. Som en följd av allt
han tvingats bevittna illustrerar bilden
hur den unge pojken brutits ner såväl
fysiskt som psykiskt.
Vad kan vi då avslutningsvis dra
för slutsatser om den sena sovjetiska
filmen? Utifrån de filmer vi sett är det
enorma lidande som andra världskriget
innebar för det sovjetiska folket något
som går igen i samtliga fall. Det finns en
vilja att skildra den heroiska kampen
mot fascismen, något som inkorporeras i såväl krigsdrama
som kärleksfilm på
ett ömsom smärtsamt
ömsom vackert vis.
Det är också i denna
skildring av kampen
vi måste stanna upp

wood-filmer vars tema centrerar kring
orättvisa och förtryck. Samtliga ger uttryck för en idealistisk historiesyn där
kollektiv klasskamp monteras ned. I de
filmer från den sena sovjetiska filmindustrin vi studerat återfinns inte detta.
Det förekommer inga supermänniskor
vars individuella egenskaper driver
fram historisk förändring. Varför? Jo,
helt enkelt därför det är inte så verkligheten ser ut.
Vill du njuta av film som både är fascinerande tidsdokument av ett folk ärrat av världskrigen och innehåller såväl
vackra kärleksberättelser som gripande
krigsskildringar kan vi varmt rekommendera den sovjetiska filmen.

och göra en
jämförelse

Film

Filmtema
Hollywood 10

Efter att Sovjetunionen besegrat nazisterna och andra världskriget avslutades
var kommunismen på frammarsch över
hela världen. Förutom de länder som
blivit socialistiska, med Sovjet i täten,
växte kommunisternas inflytande i de
flesta kapitalistiska länder (till exempel
fick SKP över 10 % i det svenska riksdagsvalet 1944). Detta innebar ett stort
problem för kapitalisterna, som förutom
att de tvingades finansiera bättre arbetsvillkor, lägenheter, dagis, skolor och
hälsovård åt folket, även anade ett ännu
större hot bakom hörnet. Detta hot var
socialismen, som bevisligen kunde ta
ifrån dem allt de ägde och ge det till
folket. Därför organiserade de kapitalistiska länderna enorma antikommunistiska projekt med fängslande, tortyr
och avrättningar av kommunister, med
förbud mot de kommunistiska partierna och tidningarna
och med statliga propagandakampanjer
för att svartmåla kommunismen bland dem
som
kommunisterna
slogs för – arbetarna.
USA var naturligtvis
inget undantag; även
om kommunistpartiet
CPUSA inte var särskilt
stort hade det vuxit
med över tio gånger
från 1930 till 1945.
USA hade beslutat sig
för att sätta stopp för
partiet och förföljde
därför dess medlemmar
under 40- och 50-talen
tills CPUSA var oskadliggjort. Kommunister
blev sparkade från sina
jobb, ledande partimedlemmar fick upp till sex Jordens salt
års fängelsestraff, tidningarna förbjöds och mycket annat. Det
gick så långt att man 1953 avrättade två
kommunister i elektriska stolen, anklagade för spioneri. För att få allmänheten att ta avstånd från kommunisterna
räckte det med att känna en kommunist
för att riskera att bli förföljd. Även om
antikommunismen var ett fenomen som
präglade hela samhället ska vi fokusera
på hur det såg ut i filmindustrin.
The Hollywood ten

The Hollywood ten är benämningen på den ”svarta lista” som uppkom
runt 1940-talet i USA, då amerikanska

regissörer, manusförfattare och skådespelare nekades sysselsättning på grund
av deras sympatier för kommunism,
deras medlemskap i kommunistpartiet
i USA (CPUSA) samt deras vägran att
hjälpa till vid utredningar kring partiets verksamhet.
I november 1947 vägrade tio stycken
manusförfattare och regissörer att vittna och ange andra personer som hade
anknytning till CPUSA. Dessa tio män
var: Alvah Bessie, Herbert Biberman,
Lester Cole, Edward Dmytrk, Ring
Lardner Jr, John Howard Lawson,
Albert Maltz , Samuel Ornitz Adrian
Scott och Dalton Trumbo. Då de vägrade att svara på frågor angående deras
påstådda inblandning i det kommunistiska partiet dömdes de för förakt av
kongressen samt svartlistades och vägrades jobb inom filmbranschen. I vår
presentation lyfter vi fram och disku-

terar två av dessa mäns verk, Herbert
Bibermans Jordens Salt (1954) samt
manusförfattaren Donald Trumbos
(inte att förväxla med Donald Trump)
Spartacus (1960). Båda var medlemmar i USA:s kommunistiska parti och
fick sitta i fängelse för att ha vägrat att
ange sina kamrater till myndigheterna.
Svartlistningen av människor i Hollywood kom så småningom att omfatta
hundratals andra regissörer och skådespelare fram till början av 60-talet.
Vi ska återkomma till Hollywood
10 senare och mer specifikt till hur perioden har framställts av Holywood
självt. Först ska vi emellertid uppehålla

oss en stund kring två filmer från perioden, de svartlistade Herbert J. Biebermans (regissör) och Michael Wilsons
(manusförfattare) Jordens salt från
1954 och den film som markerar slutet
för perioden av svartlistning, Spartacus från 1960, författad av den likväl
svartlistade Donald Trumbo.
Filmrecensioner

Jordens salt (1954)

Regissör: Herbert J. Bieberman, manus:
Michael Wilson
Bieberman gjorde filmen som ett
svar på att han blivit svartlistad. Filmen producerades utanför Hollywood
med en mycket liten budget men fick
ändå ett stort genomslag och räknas av
många som en av de viktigaste filmerna
genom tiderna (den finns bland annat
med i boken ”1001 filmer du måste se

innan du dör” av Steven Schneider).
Filmen mötte ett stort motstånd och
blev den enda film någonsin att svartlistas i USA. Flera skådespelare hotades
med repressalier och skådespelerskan
Rosaura Revueltas deporterades till
Mexiko efter att ha blivit anklagad
för att vara kommunist. Vad var det
då som gjorde den så kontroversiell?
Den baseras på en verklig händelse,
strejken i en zinkgruva i New Mexico
som pågick mellan 1950-1952 och
flera av de strejkande är med som skådespelare och statister i filmen. Handlingen kretsar kring en mexikansk
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Regissör: Stanley Kubrick, manus: Donald Trumbo.

Underklassens stolthet, medvetenhet
om beslutsamhet inför klassamhällets
omänsklighet utvecklas gradvis under
filmens gång och inspirerar på djupet.
Produktionen är bekostad och storslagen; filmen karaktäriseras av utdragna
scener i lågt tempo med regelbundna
avbrott för mer actionfyllda stridsscener. Den upplevs som förvånansvärt modern trots att den har 56 år på
nacken, något som till stor del bottnar
i en regi i världsklass signerad mästerregissören Stanley Kubrick. Skådespelarna är övertygande och Kirk Douglas
utmärker sig i huvudrollen.
Vi låter gruppdeltagarna själva presentera sina favoritscener (filmbetyg
1-5 i parentes):
Anna (5) och Anton (4): Vår absoluta favoritscen är i början av filmen
när en slav – som tvingas duellera mot
Spartacus för att underhålla slavägarna
– vägrar att avrätta Spartacus efter att
ha besegrat honom, trots att han beordras till det. Istället attackerar han

som var Spartacus. Slavarnas reaktion
gav mig rysningar eftersom de, med
livet som insats, valde att stå upp för
vad som var rätt. Det är ett tema som
är genomgående i hela filmen men som
når sin kulmen i just den scenen. Det
fick mig att tänka på manusförfattaren
Trumbos egen uppoffring när han valde att inte ”gola”, även om prisen som
han fick betala för det kanske inte var
lika hårt som döden.
Aris (4) och Sam (4): Det är svårt
att välja ut någon scen framför de andra men om vi måste välja får det bli
scenen där Spartacus och en annan
slav reflekterar över sin kamp precis
innan de ska avrättas i slutet av filmen.
”Kunde vi vinna?” är en intressant
fråga med marxistisk underton; kanske
var inte historien mogen för en revolution just då eftersom produktionsförhållandena började ruckas långt senare. Det finns även en scen i mitten av
filmen där Spartacus ställs inför samma
fråga och redan då verkar inse att sla-

Handlingen är förlagd till
Republikens Rom (ca 100
f.Kr.). I en provins i Nordafrika känner slaven Spartacus inget annat liv än det
i gruvorna, där han får slita
hårt dag ut och dag in tillsammans med andra slavar
för att berika sina herrar. En
dag blir han såld till en slavägare som letar efter starka
män som han kan träna upp
till gladiatorer för att sedan
sälja dem till gladiatorspelen
i Rom. På gladiatorskolan
lär sig Spartacus att slåss för
att döda men vägrar samtidigt att låta sig förvildas
och förlora sin mänskliga
värdighet. Spartacus leder
så småningom gladiatorerna
i ett uppror mot slavägarna
som sprider sig över Italien
och sprider skräck ända in i
den romerska senaten. Självklart finns det även en kärlekshistoria
med i berättelsen; Spartacus förälskar
sig i slavinnan Varinia som är precis
lika upproriskt och stolt som han själv.
Donald Trumbos manus till Spartacus baseras på Howard Fasts historiska roman med samma namn. Fast,
själv medlem i USA:s kommunistiska
parti, fick i likhet med Trumbo fängelsestraff för att ha vägrat ange kamrater i partiet. Om än inte helt historiskt
korrekt lyfter manuset förtjänstfullt
fram slavsamhällets orättvisor och den
depraverade överklassen som vältrar
sig i mat- och sexuella orgier samtidigt som slavarna dör av undernäring.

slavägarna och blir därmed själv dödad. Detta påverkar Spartacus och de
andra slavarnas medvetande och det
blir startskottet för slavarnas uppror.
Samma slav hade tidigare vägrat att
uppge sitt namn för Spartacus för att
vara fokuserad på att själv överleva.
Hjältemodet hos slaven i fråga var
därför dubbel då hans rakryggade agerande inte handlade om att skydda en
vän utan om uppror mot slavsamhället
i sig.
Tania (5): Min favoritscen var helt
klart den efter det avslutande slaget
när de sista slavkrigarna fick möjligheten att överleva om de pekade ut vem

varnas kamp inte kommer att leda till
omedelbar frihet. Spartacus valde ändå
att fortsätta kämpa för att han, som
han uttrycker det i vår favoritscen, menar att det ligger en seger i motståndet i
sig självt. Vi kan bara hålla med, det är
alltid rätt att göra uppror!
Vi ska nu återgå till svartlistningen
i Hollywood. Det finns ett antal filmer
som producerats i USA som behandlar
fenomenet av vilka vi har sett tre stycken.

familj där pappan sliter i gruvan med
usel lön och hemska arbetsförhållanden och där mamman kämpar för att
hålla ihop familjen och för att kunna
ställa fram mat på bordet. En dag dör
en av arbetarna i en arbetsplatsolycka,
vilket får bägaren att rinna över för de
mexikanska arbetarna som bestämmer
sig för att gå ut i strejk för högre löner
och bättre arbetsförhållanden, något
som deras kvinnor har propagerat för
länge. Biebermans regi består av långa
scener med ett starkt bildspråk och
skarpa kontraster inte helt olikt tidig
sovjetisk film. Klasskampen framställs
som ren och det politiska budskapet är
tydligt, kanske ibland lite väl tydligt så
att det framstår som forcerat.
Våra betyg (på skalan 1-5): 3, 3, 4,
4, 5. Vår favoritscen:
Spartacus (1960)
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Filmtema
Trumbo (2015)
Regissör: Jay Roach, manus: John
McNamara

let hör vi Trumbo uttala sådant som att
USA:s regering är ”great” men att den
skulle kunna var ännu mera ”great”.
Att vara kommunist, förklarar Trumbo

som nyligen hade biopremiär i Sverige,
nämligen Trumbo från 2015 regisserad
av Jay Roach. Handlingen kretsar kring
manusförfattaren Donald Trumbo och
följer löst det händelseförlopp kring
svartlistningarna av kommunister som
vi redogjort för ovan. Vi får följa Trumbos kamp för att kringgå censuren där
han säljer manuskript till filmer under
fabricerade namn. Trumbo framställs
som en högst osympatisk, snuskigt rik
och självupptagen person som struntar i sin familj och omvärldens problem. Det som driver
Trumbo i filmen är istället pengar och personlig utmärkelse. När
Trumbo står upp för
ädla ideal och vägrar
att ange sina kamrater
trots att många andra
väljer att göra det förefaller det som högst
inkonsekvent med den
personlighet som tillskrivs honom i filmen.
Att han var medlem
i det kommunistiska
partiet
framkommer
förvisso flera gånger
under filmens gång
men det går inte att
spåra ett uns av kritik
mot kapitalismen igenom hela filmen. Istäl-

för sin dotter, är att vilja dela med sig
av mackor till de som inte har, det vill
säga någon slags välgörenhet. Trumbos
minimala politiska gärning i filmen är
liberal och går ut på att försvara USA:s
konstitution som han menar borde
säkerställa filmskaparnas yttrandefrihet. Svartlistningen förklaras som ett
påhitt av paranoida individer och sätts
inte i något historiskt sammanhang. Vi
måste naturligtvis skilja på den verkliga personen Trumbo och filmkaraktären Trumbo och vi misstänker att

Vi börjar med den senaste av filmerna

den verkliga personen vred sig i sin
grav vid biopremiären. Regin är tyvärr
slarvig och forcerad, vilket kanske inte
är konstigt med en regissör vid rodret
som har Austin Powers
(1999) och Släkten är
värst (2000) högst upp
på sitt CV. Inte heller är skådespeleriet
något minnesvärt. De
scenerna som vi finner mest intressanta
är uppspelningar av de
äkta videodokumenten
från HUAC där kända
personligheter uttalar
sig om hotet från kommunismen samt en scen
där en verklig kommunist ifrågasätter filmkaraktären Trumbos
lojalitet med tanken
på hans oklara klassintresse. Även referenserna till filmen Spartacus
som vi recenserat ovan
är underhållande.
Filmbetyg: 2, 2, 2, 3, 3
Guilty by Suspicion (1991)
Regissör: Irwin Winkler, manus:
Irwin Winkler

Den andra filmen som vi sett på samma
tema är Guilty by suspicion från 1991
av regissören Irwin Winkler, känd som
producent av bl.a. Maffiabröder (1990)
och Wolf of Wallstreet (2013). En
mycket övertygande Robert De Niro
spelar den fiktiva regissören David Merill som blir kallad till HUAC för att
ange medlemmar i det kommunistiska
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partiet, efter att det blivit känt att han
själv tidigare deltagit på deras möten.
Vi får följa hans dagar fram till förhöret och det tryck, både ekonomiskt och
socialt, som finns på honom att bli en
angivare. När han till slut blir helt isolerad går han med på att vittna framför domstolen men när det väl kommer till kritan ingjuter hans hållning
framför domarna mod hos de andra
anklagade. Vi gillar den här filmen för
även om Merill inte är en uttalad kommunist och kommunismen bara finns
med i bakgrunden, framställs De Niros
karaktär som betydligt varmare och
mer hedervärd än karaktären Trumbo
i filmen med samma namn. Något som
förekommer i Guilty by suspicion men
som saknas i Trumbo är en utblick från
Holywood och inblick i vad antikommunismen betydde för samhället i övrigt. I en stark scen betraktar Merills
son ett nyhetsklipp där kommunister
avrättas i elektriska stolen samtidigt
som gråtande barn filmas och en berättarröst meddelar att barnens sorg inte
är något i jämförelse med den sorg som
deras kommunistföräldrar åstadkommit samhället. En rolig detalj är att
stjärnregissören Martin Scorcese dyker
upp i en scen och säger att [hans karaktär] alltid har varit och alltid kommer att var kommunist, något som naturligtvis kvalificerar scenen till en av
våra favoriter. Såväl regi som skådespel
är stabilt och De Niro briljerar som
vanligt. Trots sina förtjänster lider filmen av samma problem som Trumbo,
då kommunismen förminskas till något slags liberalt ställningstagande för
åsiktsfrihet. Inte heller här finns ambitioner att förklara antikommunismen
men det görs i alla fall inga uttryckliga
försök att reducera problemet till några
enskilda paranoida individer som det
görs i Trumbo. Ett annat problem är
att ingen av de som anklagas för kommunism i filmen egentligen var det
(förutom Scorcese då), utan hade bara
deltagit på protestmöten och dylikt i
vad som nästintill beskrivs som tillfällig naivitet.
Filmbetyg: 2, 3, 3, 3, 3.
The Hollywood ten (1950)
Regissör: John Berry, manus: John
Berry

Den sista filmen på temat som vi sett
är kortfilmen The Hollywood ten från
1950. Det är en dokumentär filmad i ett
rum där Trumbo, Bieberman, Dmytrik
och de andra filmskaparna från Hollywood 10 själva får beskriva varför de
vägrar samarbeta med HUAC. Eftersom produktionen har som mål att ar-
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gumentera emot svartlistningen och har
den amerikanska allmänheten som målgrupp är den tyvärr mycket begränsad
i sitt politiska ställningstagande. Filmskaparna hänvisar till USA:s konstitution och beskriver det orättvisa i deras
utsatthet utifrån liberala argument om
yttrandefrihet. Det är ganska nedslående att se hur defensivt de uttrycker
sig, något som ger en indikation på de
politiska stämningarna som rådde. Regissören, John Berry, blev senare själv
svartlistad på grund av att han gjorde
filmen. Den finns med på specialutgåvorna av Jordens salt (1954) och Spartacus (1960) och finns att se i sin helhet
på Youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=taancRcLQ8o.
Våra slutsatser

Sammanfattningsvis kan vi konstatera
att perioden för svartlistningen av kommunister har behandlats på ett mycket
begränsat sätt i Hollywood. Filmerna
förminskar filmskaparnas kommunistiska engagemang och kapitalismens
högborg, USA, framställs som ett liberalt föregångsland. Det verkar vara
svårt för kapitalismen, som Hollywood
är en inseparabel del av, att tänka sig
att människor kan drivas av något annat än av antingen pengar eller ett idealistiskt försvar av de borgerliga fri- och
rättigheterna som yttrandefrihet och
liknande trams. Det framkommer ingen
kritik mot kapitalismen som samhällssystem och repressionen mot kommunisterna förklaras med paranoia och
avsteg från den underbara amerikanska drömmen. Antagligen ligger även
rädsla och stora portioner självcensur
bakom de tämligen intetsägande produktionerna.
Vår undersökning av temat ger ändå
en värdefull inblick i den amerikanska antikommunismen och vi tycker
oss se ledtrådar som hjälper oss förstå
det gradvisa förfallet i USA:s Kommunistiska Parti (CPUSA) som gått så
långt att partiet nyligen gick ut med
att stödja Hillary Clinton i hennes
presidentvalkampanj. Rädslan för kapitalisternas repressalier i form av avrättningar, fängelser och isolering har
gjort att kommunisterna fått ta flera

steg tillbaka från sin klasskampspolitik
och sina krav på socialism. En ständig
anpassning till kapitalisternas framflyttade positioner har lett fram till att
”kommunismen” urvattnats till att endast vara ett försvar av yttrandefrihet
och ”mångfald”. Detta har inte varit
specifikt för USA, även om det säkerligen är svårare att vara kommunist där
än här, utan en utveckling som varit
generell för hela västvärlden alltsedan
andra världskrigets slut. Även i Europa har revisionistiska idéer brett ut sig
när kapitalisterna gått framåt, något
som omvandlat de gamla kommunistpartierna till små socialdemokratiska
partier i marginalen, frikopplade från
klasskampen. De flesta gamla kommunistpartierna för idag en tynande tillvaro utan varken vilja eller förmåga att
nå ut till arbetarklassen.
Svaret på detta måste vara ett återaktualiserande av de kommunistiska
idéerna i praktiken, inte anpassade efter i vilken grad kapitalisterna och etablissemanget kan acceptera dem, utan
baserade på arbetarklassens behov att
genom kamp erhålla bättre livsvillkor i
ett samhälle styrt av dem själva. Detta
är något som flera har börjat förstå
runt om i Europa och det verkar som
att identitetskrisen efter Sovjetunionens fall äntligen håller på att släppa.
Det är hög tid att den gör det även i
Sverige! Vi ser därför med tillförsikt på
framtiden och känner övertygelse om
att botten för vad arbetarklassen kan
stå ut med snart är nådd och att klasskampen kommer tippa över till arbetarklassens fördel. Vi tar med oss våra
nyvunna lärdomar och inspirationen
som vi fått från Spartacus och Jordens
salt och blickar framåt.

inrikes

Minnesbild av Regina Chamorro Diaz, en
chilensk kvinna, socialist, partiarbetare
och en gång flykting till vårt land
Hej Chamo!

Det var så din livspartner och vi, dina
vänner och kamrater, tilltalade dig. Nu
fattas du oss och vi saknar dig så.

mittén, partiets bokhandel och ända
till dina sista dagar var du delaktig i
Victor Jaras Riksförbund och Chiles
kommunistiska parti.

Ditt lugna men fasta sätt att bemöta allt
som kom i vår väg. Du var en arbetare
som kämpade för arbetarna, redan som
väldigt ung en facklig ledare för apotekare i Chile, något som du fick betala
med fostret som du bar i din mages liv
och med omöjligheten att kunna drömma om ett barn. Brott och våldshandlingar som de skyldiga ännu inte straffats för i Chile.
Du kom till Sverige och hängav dig
till fullo att fortsätta kämpa mot den
fascistiska diktaturen. Din dröm var
att störta diktaturen och uppnå en mer
rättvis och jämlik värld för alla. Som
grundare och deltagare i organisationer
som AMCHE, Salvador Allende-kom-

Så många aktiviteter, manifestationer
tillsammans med det svenska folket, insamling krona för krona för solidaritet
med landsmän i kylan, latinamerikanska vänner, för att med folkets hjälp
skicka ekonomiskt stöd till Chile till
flera föreningar: Politiska Fångar, Familjer till Försvunna Fångar, till soppkök för arbetslösa, alltid närvarande i
aktiviteter från början till slut. Du tog
alltid det ansvar du tilldelades inom
organisationen, du fanns alltid sida vid
sida med oss när vi arbetade med våra
kulturella och politiska evenemang.
Inom partiets uppgifter drev du arbetet framåt och försvarade alltid partiets
linje och dess organisatoriska principer.

”Vi får inte glömma våra rättigheter”,
brukade du säga, ”men inte heller våra
skyldigheter”, att delta inom cellen är
nödvändigt, den är organisationens
motor; att betala medlemsavgift som är
vårt partis enda finansiering, diskutera
tills man kommer överens om att med
en enad röst uppfylla det som beslutats,
”Alla enade, oenade är vi ingenting”.
Din hälsa försämrades och du fortsatte kämpa för att fortsätta arbetet
här i ditt närområde, glad över att något åstadkoms, och att vi borde göra
mer. Vilket mod och vilken styrka du
gav i din kamp mot cancern, du sa alltid att den inte skulle besegra dig, att
du skulle göra allt i din makt för att bli
frisk, du började förlora din kraft men
inte din klarhet. Dagen innan du lämnade oss gav du oss ett besked på både
svenska och spanska:
”Jag har ett meddelande inom mig,
som inte bara är till mig, utan till alla
som önskar en värld med mänsklighet,
att kämpa tillsammans som jag gör”.
Våra händer var sammanflätade och
jag svarade: ”Det är ett svårt och djupt
meddelande som du ger oss”. Och du
sa än en gång, ”... det är till alla”, du
kramade våra händer och log.
Regina, du var en stor beskyddare
av kultur och konst, av folkmusik från
södra Chile, den musik som vi hör idag
och lyssnar på tillsammans med dig
under din ceremoni. Musiken hade förmågan att lyckas förflytta dig till din
by, den närmade dig din familj, ditt
folk, dina erfarenheter och dina minnen.
Hasta siempre, kära vän och kamrat
i så många strider, du återvänder till
din älskade födelsestad Constitución,
där din familj väntar på dig, men du
förblir i det här landet för alltid i våra
hjärtan.
Elena Gutiérrez
Paulina Collao
Järfalla, Stockholm
6 december 2016
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Hennes fiender är gruvbolaget Yanacocha
Peruanskan Maxima Acuña blev tidigare i
år tilldelad det prestigefyllda The Goldman
Environmental Prize för sin kamp för lantarbetares rättigheter i Peru. Hennes fiender
är gruvbolaget Yanacocha som vill ta gård
och jord hon äger, de enda försörjningsmöjligheterna för en bondefamilj.
På kvällen den 8 augusti 2011 kom polisen och beordrade familjen att lämna
gården. Dagen efter kom polisen tillbaka,
slog sönder huset, väckte Maxima och
hennes barn och fördrev dem från hemmet med våld utan att visa något rättsligt
beslut. Sedan den gången har familjen blivit hotad både av polisen och av gruvägarnas privata säkerhetsvakter.
Vid ett tillfälle kom 200 poliser till deras gård, väckte familjen, ödelade delar av

Insänt:
Gör inte skillnad på människor

Stockholms stiftskansli, den med kampajen ”Gör inte skillnad på människor”, har
igår haft en julfest på Vår Gård (Saltsjöbaden). Vad har vi medlemmar fått betala
för detta och varför ska kyrkans folk ha så
fina fester? Annars har jag inget emot att
folk festar, men...
Många som jobbar som tjänsteman (stat,
kommun), arbetar i Svenska kyrkans församlingar eller i andra (kristna) samfund
kan bara drömma om en så fin julfest. De
kanske får en relativt billig jultallrik på
jobbet. Varför ska biskopens närmaste
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husen och grödan och försökte kasta ut
familjen med våld. Men modiga Maxima
lät sig inte knäckas.
Under 2012 drev gruvägarna Maxima
och familjen inför rätta där de anklagades
för olovlig ockupation – domen blev 3 års
fängelse. Men Maxima överklagade och
fick rätt i nästa rättsinstans under 201314 och senast av högsta rättsinstansen i
Peru under 2015.
Yanacocha har dock inga planer på att
ge sig och har bestämt sig för att driva
avhysningen som ett civilmål. De fortsätter ständigt med att plåga familjen med
sina privata säkerhetsvakter som förstör
grödorna och försöker hota familjen från
gård och grund.
Det är mycket farligt att kämpa för

landrättigheter, speciellt i Latinamerika.
Modiga människor talar ut mot mäktiga
politiker och ännu mäktigare bolag. Under 2015 blev 185 land- och miljöaktivister dödade i världen av dem 122 i Latinamerika
Maxima Acuña har blivit en ledarikon
för kvinnor och aktivister som kämpar
för rätten till land mot hänsynslösa projekt i hela Latinamerika.
Denna modiga dam tillägnade priset
dom som omkom i Celendín-provinsen
och Bambamarca.

medarbetare ha det så fint? Och varför
måste kyrkan festa i fina lokaler och betala för dem, de har väldigt många kyrkor och församlingshem som står tomma
en stor del av veckan, och stiftskansliet
har sina lokaler mitt i city där hyran är
säkert väldigt hög. Kyrkan arbetar mot
segregation, stiftet investerar mycket
pengar i sina projekt kring detta - men så
festar de och då räcker det inte att ha det
mysigt i kyrkans egna lokaler!!
Vi vanliga medlemmar ska ge kyrkan
pengar ”för att fler ska fylla fem” (julisamling) och vara med i kyrkans julupprop för flyktingar. Varför visar inte
Stockholms stift vägen? De har en kampanj, ”Gör inte skillnad på människor”

och det gör de - IGEN! Detta är inte
första gången de festar dyrt. Ni minns
väl den fina festen i Gyllene salen, mitt i
fastan, dit en hel del kyrkans beslutsfattare och ledare välkomnades för några år
sedan. Varför firar inte kyrkan i den oroliga statsdelen Tensta, för att skapa lite
julstämning där? Varför gör de skillnad
på människor och anser sig vara så fina
att de behöver en fin julfest, samtidigt
som många fattigpensionärer (många av
dem medlemmar i kyrkan) undrar om de
har råd med något annat än risgrynsgröt
i jul......? Frågorna är många. Ställ gärna
dem till biskopen och stiftsdirektorerna i
Stockholms stift!
Anna

Källa: Amnesty Internationals nyhetsbrev november 2016
Gunnar Kollstad

debatt

Från Uppsala till Malmö
Det händer grejer. Förra helgen var
kamrater från Uppsala på besök i
Malmö där utbildning, stärkande av
kontakter och julbord var några av
aktiviteterna som stod på schemat.
Innan hemfärden hann vi med en
stadsrunda och fick b.la. besöka
Malmö hamn där det i början av
1900-talet låg ett fartyg vid namn
Amalthea. Fartyget huserade brittiska strejkbrytare som tagits in
när hamnarbetarna i Malmö gått
ut i strejk för bättre villkor. För att
protestera mot strejkbrytarna valde
socialisten Anton Nilsson att ro ut
i en liten eka och placera en laddning dynamit på fartyget Amalthea.
För detta dömdes Anton till döden,

ett straff som senare benådades och
omvandlades till livstids straffarbete.
Inom såväl den nationella som internationella arbetarrörelsen drogs
kampanjer igång för att frige de
som dömts för dådet. Opinionen var
enorm och år 1917 tågade över 10
000 arbetare till det fängelse i Härnösand som Anton satt fängslad i.
Trycket på styrande politiker blev så
stort att han några månader senare
släpptes ut ur fängelset. Efter fängelsevistelsen lämnade han Sverige och
tog värvning i Sovjetunionens röda
armé. Anton Nilsson dog 1989 vid
en ålder av 101 år.
SKP Uppsala

Mellansvenska distriktets
årskonferens
Den gångna helgen hölls distriktskonferens för Mellansvenska distriktet av
SKP i Örebro. Förutom planering och
samordning av grundorganisationernas strategier för 2017, valdes en ny
ung distriktsstyrelse.
I en tid av imperialistiska krig och samhällelig föruttnelse ser vi med tillförsikt
på vår uppgift att organisera arbetarklassen i Sverige i kamp för den historiska övergången till socialismen, för
rättvisa, självbestämmande och med
cental planering som gör det möjligt att
uppfylla den moderna människans behov. Kommunismen är mer nödvändig
och mer aktuell än någonsin!

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