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Innehåll

Valet i Tyskland
Den 24 september ägde landsomfat-
tande val till det tyska parlamentet rum. 
Förutom att Tyska Kommunistiska Par-
tiet (DKP) ställde upp för första gången 
kan andra utvecklingstendenser skönjas, 
bland annat kunde det liberala partiet 
FDP komma in i parlamentet igen och 
det rasistiska och reaktionära partiet Al-
ternative für Deutschland (AfD) landade 
på 13 procent. Texten nedan är en sam-
manfattning av DKPs analys av valet.

Valresultatet utgör historiska neder-
lag för kristdemokraterna i CDU och 
socialdemokraterna i SPD, som bägge 
två förlorade flera procentenheter. SPD 
förlorade därtill i våras det viktiga 
delstatsvalet i Nordrhein-Westphalen, 
vilket ytterligare bekräftar bilden av 
att den tyska socialdemokratin är i 
kris. Die Grünen (motsvarande Miljö-
partiet) behöll sina positioner och Die 
Linke (motsvarande Vänsterpartiet) 
lyckades öka med en halv procent, men 
man minskade samtidigt i sina tradi-
tionella fästen i det forna Östtyskland. 
Där förlorade man runt en halv miljon 
röster till AfD. Den oklara valalliansen 
mellan Die Linke, Die Grünen och SPD 
bidrog samtidigt till att stöta bort mer 
medvetna vänsterväljare.

Före valet styrdes Tyskland av den så 
kallade ”stora koalitionen” bestående 
av CDU och SPD, vilken socialdemo-
kraterna nu lämnat. Det möjliggör en 
potentiell allians mellan CDU, FDP 

och Die Grünen, samtidigt som AfDs 
starka position ytterligare förstärker 
den tyska imperialismens aggressiva 
och reaktionära inriktning.

Även om SPD har lämnat koalitio-
nen med CDU finns där inget hopp att 
hämta vad gäller en aktiv oppositions-
politik. Den tyska socialdemokratin 
har genom massiva sociala nedrust-
ningar, såsom Hartz IV och Agenda 
2010 (dessa förändringar innebar 
bland annat kraftiga lönesänkningar), 
och aktiva krigsinsatser i bland annat 
Jugoslavien visat vilken sida man står 
på.

Valresultatet är framför allt ett ut-
tryck för stora motstridigheter i ar-
betarnas och folkets medvetande. 
Många människor, framför allt i de 
avindustrialiserade östra delarna är 
oroliga och rädda inför framtiden. 
Denna osäkerhet och oro fick iväg 
många icke-röstare till valurnorna ef-
tersom man ville markera mot CDU 
och SPD. Dessa människor trodde 
dock på AfDs demagogiska och falska 
löften och paroller och i och med att 
man valt ett parti som AfD, som inte 
döljer sin socialreaktionära och rasis-
tiska natur, har man valt ett parti som 
på både kort och lång sikt företräder 
intressen motsatta folkets. 

DKPs resultat på runt 12 000 röster 
är väldigt lågt och DKP är naturligt-
vis inte nöjda med resultatet. Man ser 
det som ett resultat av att man sedan 

1989 inte självständigt ställt upp i ett 
parlamentsval, utan istället lämnat 
fältet fritt för opportunistiska krafter. 
Man bedömer dock deltagandet som 
riktigt, inte för att målet är framgång i 
valet, utan för att stärka partiet genom 
att göra det mer känt och visa upp sig. 
För att kunna stärka folkets och arbe-
tarnas medvetande är detta den riktiga 
vägen.

aNdreas söreNseN
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ledare

Imperialismen och monopolkapitalismen
Den marxist-leninistiska ideologin gör 
anspråk på vetenskaplighet såsom ingen 
annan ideologi gör, vilket också ger den 
en styrka som andra helt enkelt inte har. 
Det ger möjlighet att titta på världen 
objektivt, att betrakta den såsom den 
är, utan skygglappar eller skynken. En 
grundbult i detta är klarhet i begreppen.

Många av de begrepp som vi använder 
används av många andra på många 
olika sätt. Mervärdet är inte bara det 
värde som kapitalisten tillägnar sig i 
utsugningen av arbetarnas arbetskraft, 
det är, om man ska tro reklamen på TV 
och i andra medier, också något man 
kan få om man köper en mobil. Mate-
rialismen är inte enbart grunden i den 
marxistiska världsåskådningen, vars 
utgångpunkt är den ekonomiska basen 
i samhället, utan den är också girighet. 
På samma sätt försöker man ge begrep-
pet imperialism flera olika betydelser. 
Det är alltfrån det gamla Roms försök 
att skapa ett imperium till ett lands mi-
litära aggression gentemot ett annat. 
För vissa, såsom Kautsky, var imperia-
lismen annekteringen av landområden, 
vilket Lenin polemiserade mot.

Det som kännetecknar de icke-marx-
istiska definitionerna är deras oveten-
skaplighet. Om man tittar på imperia-
lismen som enbart ett lands aggression 
mot ett annat, eller om man menar att 
det är imperieambitioner i allmänhet, 
missar man den ekonomiska verklighe-
ten. Man missar den ekonomiska bas 
som är imperialismens grund.

Mot de ovetenskapliga definitioner-
na ställer vi upp de vetenskapliga. De 
som går att mäta, analysera och objek-
tivt betrakta. Den förste som analyse-
rade imperialismen på ett vetenskapligt 
sätt och satte fingret på den moderna 
kapitalismen var Lenin. Redan i titeln 
till hans bok hittar vi en ledtråd till 
vad imperialismen var: Imperialismen 
som kapitalismens högsta stadium. Le-
nin såg alltså att kapitalismen utveck-
lats till imperialism och att det var det 
sista stadium som skulle komma inom 
kapitalismen. Kapitalismen och impe-
rialismen följer på varandra som ut-
vecklingsstadier och hela världens ka-
pitalistiska ekonomi hade nu blivit en 
imperialistisk ekonomi.

Lenin skriver också om imperialis-
mens kännetecken, vilka han börjar 
med att beskriva som kapitalets och 
produktionsmedlens koncentration. 
Mer och mer samlas alltså i allt färre 
händer. I vårt eget land är en förmö-
genhet på runt 4000 miljarder kronor 

samlad hos 15 familjer. De äger allt-
så mer än 70% av vad som finns på 
Stockholmsbörsen.

Det andra kännetecknet Lenin räk-
nar upp är skapandet av ett finanskapi-
tal genom sammanslagningen av bank- 
och industrikapitalet. I vårt eget land 
är denna sammanslagning tydlig, inte 
minst genom det faktum att Handels-
banken, Sandvik, Skanska och ICA-
Gruppen ägs av samma ägare: Lund-
bergsfären. Det är minst lika tydligt 
i och med att Wallenbergsfären äger 
ABB, Saab AB, SKF och SEB-banken. 
Bankerna får också en väldigt framträ-
dande roll i detta finanskapital och ofta 
styrs andra bolag genom bankerna. De 
fyra största svenska bankerna har ex-
empelvis stora ägarintressen i de flesta 
svenska byggbolag.

Det tredje kännetecknet för den 
imperialistiska ekonomin som Lenin 
observerade är att kapitalexporten 
blir allt viktigare på bekostnad av va-
ruexporten. Kort sagt innebär det att 
kapital lämnar landet för att möjlig-
heten till profit är större på annat håll, 
monopolen växer därmed utanför det 
egna landet. Svenska investeringar går 
främst till USA och till våra grann-
länder, men utgör proportionerligt en 
större del av de baltiska ekonomierna 
än exempelvis de tyska eller amerikan-
ska ekonomierna.

Det fjärde kännetecknet är mono-
polens sammanslutningar. I samband 
med att monopolen växer utanför sina 
egna gränser stöter de också på andra 
monopol som vuxit över andra länders 
gränser och dessa måste de förhålla sig 
till. Nu blir det aktuellt med överens-
kommelser, exempelvis karteller och 
truster, som för att använda Marx ord, 
brandskattar hela befolkningar. Dessa 
överenskommelser är till sin natur 
flyktiga, eftersom de olika monopo-
len ständigt söker skapa fördelar för 
sig själva gentemot andra. Om det i 
den ena stunden är gynnsamt att ingå 
överenskommelser kan det i nästa vara 
ogynnsamt. Den borgerliga staten bi-

drar till denna instabilitet genom att 
straffa och fria olika monopol. Den 
som erkänner kartell- eller trustbild-
ning går oftast fri från straff, vilket 
för det erkännande företaget innebär 
konkurrensfördelar eftersom de öv-
riga deltagarna i kartellen eller trusten 
straffas. Nyligen har exempelvis SCA 
drabbats av skadestånd på hundratals 
miljoner kronor eftersom man deltagit 
i just truster. Man ska dock inte låta 
sig förföras av de stora böterna som 
företagen får, dessa summor kalkyle-
rar man med och vinsten man gjort är 
mångdubbel.

Sist, men inte minst, nämner Lenin 
att jordens territoriella uppdelning är 
avslutad. Det finns inga nya markna-
der som imperialisterna och monopo-
len kan expandera in i och man tvingas 
ta av varandra. Denna process leder 
oundvikligen till krig, eftersom det 
enda sättet att omfördela är att bekäm-
pa de andra monopolen och de andra 
monopolens stater. Både det första och 
andra världskriget var krig för omför-
delningen av världen imperialisterna 
emellan.

De krig vi ser idag, i exempelvis Li-
byen och Syrien är uttryck för just den 
motsättningen inom imperialismen. 
Motsättningarna monopolen emellan 
leder till allt kraftigare urladdningar, 
som förr eller senare leder till omför-
delningskrig. Monopolen söker råva-
ror och avsättningsmarknader, och de 
försöker undvika den ständigt fallande 
profitkvoten.

Precis som Lenin en gång gjorde upp 
med Kautskys version av imperialis-
men, är det viktigt att även vi håller 
hårt på de vetenskapliga definitioner-
na. Imperialismen är inte bara impe-
riebyggande eller enbart annektioner, 
utan det är kapitalismens monopolis-
tiska stadium. Det existerar ingen ka-
pitalistisk ekonomi parallellt med en 
imperialistisk, utan den kapitalistiska 
ekonomin är den imperialistiska. 

Inom den ekonomiska verkligheten 
existerar all världens monopol och 
nationer, där de genom olika samman-
slutningar och konstellationer försöker 
göra just sig själva starkare på de an-
dras bekostnad. Här är det viktigt att 
inte ställa upp på den svagare imperia-
listens sida eller på det mindre mono-
polets sida, eftersom man då gör sig till 
redskap för den ena imperialisten mot 
den andre. 

Vad kommunisterna anbelangar 
måste frågan alltid ställas: vem har 
makten i nationen och staten?

Sist, men inte minst, nämner lenin 
att jordens territoriella uppdel-
ning är avslutad. det finns inga 
nya marknader som imperialister-
na och monopolen kan expandera 
in i och man tvingas ta av varan-
dra. denna process leder oundvik-
ligen till krig.
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Referat från demonstrationen mot Aurora 17 
I Göteborg demonstrerade lördagen den 
16 september tusentals människor mot 
NATO-ländernas militära närvaro i Sve-
rige. I demonstrationen deltog även Sve-
riges Kommunistiska Parti, som med ett 
kraftfullt och välorganiserat block märk-
tes tydligt i demonstrationen.

Med parollen ”Bekämpa imperialismen 
– socialism eller barbari” skiljde partiet 
ut sig från vissa andra delar av demon-
strationen, som framställde krigen som 

mannens fel eller helt enkelt ville över-
rösa imperialisterna med kärlek. Hung-
riga magar mättas inte av kyssar, sjöng 
Fria Proteatern en gång. På samma sätt 
kan vi aldrig skapa fred genom att at-
tackera männen eller krama varandra. 
Det är imperialismen, kapitalismens 
högsta stadium, som skapar krigen och 
den kan endast krossas av det enade 
folket, medvetet om den hårda och 
våldsamma kamp som är nödvändig.

I SKPs block deltog också represen-
tanter för partiets syster- och broderor-
ganisationer runt om i Europa. Norges 
Kommunistiska Parti, Kommunistiskt 
Parti i Danmark och Greklands Kom-
munistiska Parti var representerade i 
blocket och deltog även senare på den 
offentliga diskussionen som SKP orga-
niserade på Scandic Rubinen.

Foto: Ian Matt
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Röster från deltagare i demonstrationen 
mot krigsövningen Aurora 2017 
Riktpunkt frågade några av alla dem 
som deltog i demonstrationen mot Au-
rora 17 i Göteborg 16/9 2017 om varför 
de var på plats och vad de tyckte om ar-
rangemanget. Och vi fick många inspire-
rande och tankeväckande svar! 

Såhär sa Barbara från SKP 
Stockholm:”Det är självklart för mig 
att vara här. Jag har sedan länge arbe-
tat i fredsrörelsen samt i SKPs antikrigs-
kamp. Sedan det blev bekant att Sverige 
har ingått ett värdlandsavtal har jag del-
tagit i aktioner för att stoppa det avta-
let. Jag vill också upplysa medborgarna 
om vad det avtalet innebär och vad som 
pågår.

Jag är, som SKP:are, med i ”Nej till 
NATO” i Stockholm. Jag är också med-
lem i Svenska Fredskommittén och har 
deltagit i flera aktioner på gator och 
torg. Det är verkligen en självklarhet att 
vara här idag! Jag tycker det är positivt 
att Kampen mot Aurora 17 och kampen 
mot NATO samlar så många! Men efter 
demonstrationen fortsätter kampen. Vi 
ska se till att Sverige inte blir ett med-
lemsland i NATO! ”

Vi träffade också på tre yngre män 
med en banderoll där det stod ”Spårvä-
gare”. På frågan varför de var där fick 
vi svaret:  ”Det är vår demokratiska rät-
tighet! Vi vill visa vad vi tycker!” 

De berättade att de inte represen-
terade ett fackförbund fast det stod 
”Spårvägare” på banderollen. ”Vi arbe-
tar som just det. Men facket har vi inte 
fått med oss i den här aktionen”, för-
klarade de. ”Vi är spårvagnsanställda 

som vill uttrycka 
våra egna, pri-
vata åsikter. Det 
är viktigt att på-
peka det.”För 
dem handlade 
det inte bara om 
NATO, de var 
också där för att 
visa sitt motstånd 
mot kapitalismen 
överlag: ”Alla 
problem beror 
på kapitalismens 
krafter – t ex så 
är högerextre-
mismen på väg 
att rulla vidare i 
en väldigt farlig 
utveckling. Vi 
måste stärka vårt 
motstånd!”

SKP - sympa -
tisören Vincent 
ville både delta i 
motståndet mot 
NATO och träf-
fa medlemmar i 
SKP! ”Nja, det är lite för mycket ”hip-
pie-tendenser” från vissa håll,” tyckte 
han på frågan om hur han upplevde 
arrangemanget. Alltså småflummiga tal 
och uttalanden som saknar innehåll …  
Men jag är glad att jag är här ändå! Jag 
träffar många trevliga personer. Det är 
lugnt och inkluderande – inga fascister 
som ska slåss. Barn, vuxna äldre umgås.

Miriam, en ung kommunist från Ber-
lin och delvis Uddevalla menade att det 

var självklart att hon 
var på plats:”Jag vill de-
monstrera mot NATO. 
Och mot krig i allmän-
het! Det här är min för-
sta demonstration och 
det är en så positiv upp-
levelse! ”Hon gillade ta-
len, musiken och sången 
som hon fick tolkade av 
kompisar till tyska och 
engelska så att hon kun-
de följa med på ett bra 
sätt.Hennes samman-
fattning: ”Super!”

I demonstrationen 
hittade vi inte bara poli-
tiskt aktiva personer un-
der SKP:s paroll, utan 
även några afghanska 

ungdomar som flytt från misären i sitt 
hemland. Förutom att visa sitt mot-
stånd mot krigsövningen AURORA 17 
höll de ett brinnande tal om hur det är 
att vara ett offer för krig och förstö-
relse och hur det känns att behöva fly 
från sitt hemland. Vi pratade med en av 
ungdomarna efter demonstrationen och 
han beskrev vikten av att vi lyfter fram 
krigets offer och att människor öppnar 
sina ögon och inser allvaret i vad krig 
för med sig för de människor som lever 
mitt i det.  

Att stötta och känna solidaritet med 
dessa ungdomar borde vara en själv-
klarhet för oss alla. Men det räcker inte 
detta för att en förändring ska ske! Och 
det kanske kan sammanfatta betydel-
sen av demonstrationen: att känna so-
lidaritet med krigets offer är inte nog, 
vi måste också gemensamt kämpa för 
att göra oss av med orsaken till deras 
lidande! Först när folken går samman 
för att förgöra det imperialistiska och 
kapitalistiska system vi lever under, och 
som utgör roten bakom lidandet, kan 
förändring ske. Slagordet SKP:s med-
lemmar ropade ut i demonstrationståget 
säger det bäst: ”En klass som står enad 
kan aldrig bli besegrad. Mot imperialis-
men står bara socialismen”.

Foto: Ian Matt

Foto: Ian Matt
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Offentligt möte: 
Hur bekämpar vi imperialismen? 
II anslutning till demonstrationen mot 
Aurora 17 i Göteborg den 16:e septem-
ber hölls ett välbesökt möte i Scandic 
Rubinen, arrangerat av Sveriges Kom-
munistiska Parti. Mötet handlade om hur 
imperialismen bekämpas på bästa sätt 
och vilket alternativ till imperialismen 
som kommunisterna håller fram. Inled-
ningar hölls av kommunistiska represen-
tanter från olika länder och följdes av 
frågor från åhörarna. 

Först ut var SKP:s ordförande Andreas 
Sörensen som presenterade partiets nya 
strategi där sökandet efter folkfronter 
får stå tillbaka för klassbaserade alli-
anser. Sörensen framhöll imperialismen 
som ett system snarare än en praktik, 
och menade att imperialism måste be-
traktas som synonymt med den utveck-
lade och moderna kapitalismen. Ingen 
gemensam grund eller minimiprogram 
kan därför upprättas med kapitalistiska 
och opportunistiska krafter som söker 
bevara imperialismen som system och 
bara lindra vissa av dess symptom. Sö-
rensen nämnde även den svenska impe-
rialismen och dess intressen i till exem-
pel Baltikum.

Därefter tog Arne Cheller, ordföran-
de för Kommunistiskt Parti i Danmark 
(KPiD), ordet. Även Cheller underströk 
imperialismens karaktär som kapitalis-
mens högsta stadium. Han beskrev den 
antimonopolistiska strategin som hans 
parti följer, där största möjliga bredd 
eftersöks i kampen mot imperialismen.
Runa Evensen, ordförande för Norges 
Kommunistiska Parti (NKP), delade 
med sig av de erfarenheter som hen-
nes parti gjort de senaste åren, i den 
norska fredsrörelsen. Evensen tog upp 
svårigheter i den antiimperialistiska 
kampen, till exempel det faktum att en 
majoritet av den norska befolkningen 
ställer sig positiva till Norges NATO-
medlemskap. Sist ut var Panos Apergis, 
ordförande för Greklands Kommunis-
tiska Parti (KKE) i Skandinavien, som 
höll sitt anförande på danska. Apergis 
talade om hur de imperialistiska mot-
sättningarna i omvärlden ständigt ökar 
och hur de tar sig allt kraftfullare ut-
tryck genom krig och konflikter. Han 
varnade för att ta ställning för olika 
sammanslutningar av monopol och 
markerade vikten av att bekämpa im-

perialismen i sin helhet, som ett system 
och inte som enskilda aktörer. 

Tiden var alltför knapp för alla frå-
gor som väntade på att bli ställda. Den 
fråga som väckte hetast debatt handla-
de om de fyra partiernas olika syn vad 
gäller valet mellan folkfrontstaktik och 
klassbaserade allianser, där KPid och 
NKP föredrog det förra och SKP och 
KKE det senare. Andra frågor handla-
de omEuropeiska Kommunistiska Ini-
tiativet som de fyra partierna är med-
lemmar i. Här var partiordförandena 
eniga om att Initiativet kommer att bli 
ett allt viktigare forum för erfarenhets-
utbyte, solidaritet och gemensam kamp 
mellan Europas kommunistiska partier. 
Mötet avslutades med offentliggöran-
det av Nittonsjuttons låt ”Partiet” som 
tillägnas SKP.

Efter mötet fick Riktpunkt tillfälle att 
ställa några allmänna frågor till NKP:s 
Runa Evensen och Panos Apergis från 
KKE.

VAd tycker ni om dAgen?
Runa: Det har varit en fantastisk dag. 

Foto: Ian Matt
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SKP har ordnat ett bra arrangemang 
med såväl internationella, som natio-
nella kontakter och utbyten. Ett gott 
umgänge med kamrater.

Panos: Ja, jag håller med. Demon-
strationen var välordnad och stark. 
Det var positivt med alla unga perso-
ner i SKP:s block.  Seminariet här på 
hotellet har också varit bra. Vi kunde 
blanda teori med dagsaktuell politik. 
Men det finns mer att säga och disku-
tera …!

runA, hur Ser mAn på nAto i 
norge? finnS det ett motStånd?
Knappast! 76% av norrmännen stöd-
jer NATO. Man ser det som ”vårt för-
svar”. Det finns många fredsrörelser i 
Norge och vi (kommunister) måste job-
ba mycket mer för att bearbeta dom …

VAd Säger du, pAnoS?
I Grekland är det också vanligt med 
aktiva fredsrörelser. Men man har inte 
bara fokus på NATO utan även på 
imperialismens allmänna förgörande 
krafter. Krig är en ständigt närvarande 
risk för oss i Grekland. Vi har Turkiet 
vid vår gräns och turkarna respekterar 
knappast gränsdragningen. De är med 
i NATO, men NATO är passiva mot 
Turkiets provokationer. NATO är ab-
solut inte någon garanti för fred!

VAd Vill ni hälSA kAmrAternA i 
SVerige?
Runa: Fortsätt att rekrytera unga med-
lemmar! Satsa på att ordna seminarier 
och paneldiskussioner som i dag.

Panos: Arbetarklassen måste förstå 
vem fienden är! De svenska imperia-
listerna kommer att bli allt mer aktiva 
för att kunna dela på kakan i Mellan-
östern. Det måste finnas en solidaritet 
med världens arbetarklass.

Runa: Ni måste komma till oss i 
Norge och demonstrera med oss. Låt 
oss prata mer om det …

Lite tankar runt tre saker 
som har hänt de senaste 
månaderna!
Cirka 3 500 människor demonstrerade i 
Göteborg den 16 september för en viktig 
sak. Nämligen fred. Men de etablerade me-
dierna gäspade och ansåg att demonstra-
tionen varken hade en exceptionellt stor 
uppslutning eller orsakade oroligheter av 
något slag. Så därför omnämndes inte de-
monstrationen i t ex Ekot i Sveriges Radio. 
Så tystar man stillsamma och skötsamma 
protester.

En olaglig nazistdemonstration på fem-
tio personer som dagen efter ägde rum i 
samma stad bevakades däremot. Så prio-
riterar media idag. 

Nästa gång ska vi kanske inte ansöka 
om tillstånd för att demonstrera. Så vi 
får se då om och hur polisen och media 
reagerar. Att demonstrera betyder att 
man vill väcka uppmärksamhet mot nå-
got som demonstranterna tycker är fel. 
När media inte rapporterar från demon-
strationer är det ju en sorts censur. Media 
har i det här fallet tydligt visat att fred och 
försoning inte skall debatteras offentligt. 
Vad kan egentligen vara viktigare att dis-
kutera? Krig?

---
I Stockholm föddes många barn under 
sommaren. Men enligt media och reger-
ingen var det ett barn som var väldigt 
speciellt. Modern och barnet gick före i 
kön och hade särskilda betrodda läkare 
och sjuksköterskor. De hade till och med 
säkerhetsvakter och troligtvis även cham-
pagne – allt betalt av skattebetalarna, till 
och med champagnen. Men varför var 
detta barn så speciellt att barnet måste gå 
före alla andra barn?

Ja, det är ett sött barn. Precis som alla 
barn är. Det är en pojke. Han förstår nog 
inte att han har ’blått’ blod i ådrorna. 
Stackars barn! Vi får hoppas att han blir 
en kommunist när han blir stor och kan 
tänka själv. Familjen Bernadotte är en helt 
vanlig familj, de får gärna sysselsätta sig 
med att producera barn på löpande band. 
Bara skattebetalarna slipper betala för 
det.

Svenska medborgare i ett demokra-
tiskt land måste själva få välja statschef. 
Ett kungahus är världens dyraste social-
fall! En president är att föredra framför 
något odemokratiskt statshuvud. Särskilt 
om medlemmarna i detta kungahus inte 
är ’du’ med folket. Tänk er, om vi hade 
en president, så som Irland har. En socia-

listisk president som Michael D. Higgins, 
som har besökt Kuba under året. Famil-
jen Bernadotte skulle inte kunna förmå 
sig att göra samma sak. 

Säg NEJ till kungahuset! Låt dom bli 
en familj som alla andra. Sverige ska ju 
föreställas vara jämlikt ...

Säg JA till en Republik istället!
---

Kyrkovalet hölls i helgen (den 17 septem-
ber). Göran Greider skriver i en debatt-
artikel i SVT Opinion den 13 september: 
”Att den svenska kyrkan behållit banden 
till politiken har bidragit till den goda se-
kulariseringen.”

Kanske har han rätt. Men att behålla 
banden till politiken kan även innebära 
att den Svenska Kyrkan påverkar politi-
ken. Och detta kan både vara på gott och 
ont. På Irland påverkar den katolska kyr-
kan politiken i högsta grad. Den påverkar 
vad gäller abortfrågan och lagstiftningen, 
och den påverkar ekonomin genom sitt 
ägande av många sjukhus, daghem och 
skolor. Man kan faktiskt säga att den 
katolska kyrkan är en sekteristisk lobby-
organisation. Varje dag måste det irländ-
ska parlamentet inleda sitt arbete med en 
kyrklig bön, oavsett om parlamentsleda-
möterna är ateister eller tillhör någon an-
nan kyrka. Så påverkar och kontrollerar 
en kyrka folkets vardag med sin religion.

Låt människorna själva välja som vux-
na vilken kyrka de vill tillhöra, eller välja 
om de överhuvudtaget vill tillhöra någon 
kyrka. Barn måste få lära sig att det finns 
andra trosuppfattningar och gärna även 
besöka olika kyrkor i skolans eller i för-
äldrarnas regi.

Hur har den Svenska Kyrkan bidragit 
till den goda sekulariseringen? Ett exem-
pel är att man under den senaste tiden har 
ordnat möten med papperslösa flyktingar. 
Vid ett möte beslöt den svenska polisen 
att omhänderta mötesdeltagarna, vilket 
möttes av protester från ledande perso-
ner i Svenska Kyrkan. Men samtidigt 
finns det medlemmar i Svenska Kyrkan 
som absolut inte kan viga människor av 
samma kön och/eller anser att kvinnor 
inte ska bli präster. Så den Svenska Kyr-
kan har fortfarande en mängd arbete kvar 
om de ska göra kyrkan till en god kyrka.

kerstiN stigssON
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Rapport från Mittens rike 
Från mitt skrivarfönster ser jag dagligen 
den tjocka röken från Domsjö sulfitfa-
brik och de tillhörande kemifabrikerna. 
Sen ett tiotal år finns här också ett fjärr-
värmeverk, som även det sprider en liv-
givande rök. 

Domsjö sulfitfabrik tillverkar dissol-
vingmassa, med Viskos som huvudpro-
dukt. Viskos kan användas såväl inom 
textiltillverkning samt till blöjor, dam-
bindor etc. För oss infödda kan röken 
från fabriken kännas som en trygghet 
och talar om att vårt samhälle fortfa-
rande äger rätt att existera på kapitalets 
bakgata. Kan tyckas som en självklar 
sak, men om vi inte kämpat emot hade 
hela Domsjö industriområde förvand-
lats till ett gigantiskt rekreationsom-
råde för dem som har tid och lust med 
sånt!

1998 ville dåvarande Mo och Dom-
sjö AB lägga ner Domsjö sulfitfabrik 
med 400 anställda, plus alla de service-
jobb som fabriken skapade för lokala 
entreprenörer. Motiveringen var brist 
på råvara, men personal, fack och all-
mänhet protesterade högljutt mot det-
ta. 

Fabriken som invigdes 1903 av Mo 
& Domsjö AB och där min farfar job-
bade från start har sen dess haft rök ur 
sina skorstenar. Denna rök som för så 
många symboliserat en trygghet och 
försörjning, något som tyvärr inte är 

allom givet. Någon råvarubrist har så-
ledes inte funnits!

När kampen för jobben stod som 
hårdast och till och med pappersindu-
striarbetarförbundet gjorde ett utspel 
om en löntagarägd fabrik, fick ägarna 
nog.

röken ur SkorStenArnA ViSAr Att 
kAmpen lönAde Sig!
Mo och Domsjö överlät i början av 
2000-talet hela anläggningen, men inte 
till löntagarna utan till ett ”konsor-
tium”. De nya ägarna bestod av sex 
privatkapitalister som köpte fabriken. 
Köpesumman blev ca 250 miljoner kro-
nor. Ett underpris enligt alla berörda 
parter, men jobben var viktiga för ar-
betarna och få eller ingen protesterade.

Vi som kände avsky inför att hela 
Domsjö såldes ut för en spottstyver 
fick ganska snart rätt. Det visade sig 
att Domsjö såldes vidare till en indisk 
kapitalistisk världsomspännande fö-
retagsgrupp, som heter Aditya Birla 
Group för 340 miljoner dollar vilket 
motsvarar 2,14 miljarder svenska kro-
nor i april 2011.

Ja, från 250 miljoner till 2,14 mil-
jarder (2 140 000 000 kr) på 10 år 
– det är väl en hyfsad förräntning för 
aktieägarna, om jag som oberoende 
betraktare får säga min mening. Men 
vad fick de som jobbat fram överskot-
tet för fabriken?? Att arbetarna lycka-

des att rädda fabriken är i alla fall det 
viktigaste för bygden. Jobben har inte 
direkt haft för vana att stanna här de 
senare åren.

fler induStrier Som tVingAtS 
läggA ner
Nämnas kan även att samma bolags-
styrelse tog ett historiskt beslut den 13 
december 2000 att lägga ner Domsjö 
sågverk i Domsjö under 2001. Örn-
sköldsviks äldsta industri, 135-åriga 
Domsjö sågverk, skulle avvecklas un-
der första halvåret 2001. Nedläggning-
en berörde 62 kollektivanställda och 8 
tjänstemän. Detta var mindre än ett år 
efter att vi andades ut när jobben räd-
dades på Domsjö-fabriken.

Ingen har heller glömt sveket i Köp-
manholmen ett par mil utanför Örn-
sköldsvik. NCB i Köpmanholmen lade 
1982 ner sina industrier som funnits 
sen 1864. Som lite kuriosa kan nämnas 
att Köpmanholmen 1911 var världens 
största sulfitspritfabrik, och ett av va-
rumärkena var Taffelbrännvin som sål-
des fram till 1988 på Systembolaget. 
I romanen Polisspionen av Maksim 
Gorkij nämns Taffelbrännvin för första 
gången. 

Nedläggningen av såväl busstillverk-
ning, elmotorfabrik, spårvagns- och 
tunnelbanevagnstillverkning på gamla 
Hägglund & söner är inte heller något 
som ska glömmas bort när vi är inne 
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på vad kapitalisterna i de olika bolags-
ledningarna tar sig för.

 Eller Treetex-fabriken inom Domsjö 
industriområde. Fabriken tillverkade 
så kallade wallboards, dvs. Treetex 
som är/var en porös träfiberskiva som 
förr i tiden användes som väggmaterial 
i hus. Skivan har/hade en viss isole-
ringsförmåga och användes därför ofta 
på insidan av ytterväggarna. Idag an-
vänds inte Treetex i någon större om-
fattning, eller rent av alls. Nackdelarna 
övervägde, den var brandfarlig, inte så 
hållbar samt fuktabsorberande.

Träfiberskivor hade länge tillver-
kats genom flera olika metoder. Mo 
och Domsjö AB inledde tillverkningen 
av träfiberskivor 1930. Deras träfiber-
skivor såldes på ”marknaden” under 
namnet Treetex.

Efter 40 år tog Treetex-historien slut 
och 1969 fattades ett beslut om att av-
veckla Treetex-fabriken och en epok 
gick i graven. När jag för några år sen, 
innan hela byggnaden jämnades med 
marken, fick tillträde kunde de anställ-
das vrede och frustration fortfarande 
märkas, nästan 40 år senare, i och med 
kvarlämnade kaffekoppar i matsalen, 
arbetsskor slängda på golvet i omkläd-
ningsrummen etc. Man kunde nästan 
känna lukten av den sista matlådan 
som värmdes i värmeskåpet.

nordiSkA motStåndSrörelSen hAr 
rotAt Sig i örnSköldSVik!
De senaste två åren har nåt ovälkom-
met drabbat min hembygd. Nordfront, 
eller Nordiska Motståndsrörelsen 
(NMR) som dom vill kalla sig, har eta-
blerat näste 4 och kampgrupp 405 i 
Örnsköldsvik. 

Näste 4 innefattar de södra delarna 
av Norrland, mer specifikt Västernorr-
lands, Jämtlands och Gävleborgs län, 
och kampgrupp 405 är Örnsköldsviks 
kommun.

”Aktivisterna säger sig sträva efter 
att ha en god balans mellan fysisk trä-
ning, utåtriktad aktivism och sociala 
aktiviteter. Nästet har också arrangerat 
lyckade föredrag och självförsvarskur-
ser som allmänheten varit inbjuden 
till”, skriver de på sin hemsida.

Inte ett ont ord om fysisk träning 
etc. men hela organisationen luktar 
gammal unken ultrahöger, som likt de 
gamla nazisterna betonade fysisk trä-
ning inför det raskrig som ska drabba 
oss. Ett exempel på vad kampgrupp 
405 sysslat med är backträning/inter-
vall med kampsportsträning… Huruvi-
da dom har vapenträning kan jag inte 
svara på, men det skulle förvåna mig 
om så inte är fallet.

Ja, som synes betonas alltså vikten 

av att hålla sig i fysisk trim. Men det 
finns annat på agendan också! Flyg-
bladsutdelning och klistrande av affi-
scher, klistermärken etc. är vanligt un-
der veckosluten. 

NMR:s logotyp har vissa likheter 
med svastikan, och finns med på både 
affischer och flygblad.

Det är emellertid de offentliga ar-
rangemangen som väckt mest anstöt. 
De som agerar som aktivister till var-
dags tillhör knappast elitstyrkorna, 
därför samlas det några gånger per år 
några aktivister med högre status som 
genomför en lördag på stan med tal 
och propagandautdelning.

Vad har ”vanligt folk” att frukta 
av dessa människor? Ska man tro de-
ras presstalesman Pär Öberg så har vi 
ingenting att frukta. Deras mål är total 
åsiktsfrihet, och då ingår naturligtvis 
friheten att kränka ”undermänniskor” 
och utländska element i den vokabulä-
ren.

Men ingen som såg intervjun på al-
lehanda.se med nämnde Öberg kunde 
väl undgå hans slutord: ”Det finns ing-
en grund för vanligt folk, journalister 
etc. att frukta NMR, som är 100% för 
åsiktsfrihet, tvärtom är man positiv till 
att folk har olika åsikter.” 

Det NMR:s presstalesman störs över 
är det faktum att folk ”försöker kvä-
sa den åsiktsfrihet som finns förklädd 
i nån sorts skrud att man är politiskt 
korrekt och ödmjuka. För det handlar 
inte om det utan att dom vill kväva en 
politisk opposition på ett fult sätt! Vi 
däremot står för politisk ödmjukhet!” 
säger han.

Han avslutar hela samtalet med: 

”Som sagt, vad du skriver det avgör 
hur vi ser på dig i fortsättningen och 
nästa gång vi hörs kanske vi kan ha en 
bättre kontakt”……Vad han nu kan 
mena med det, hot eller löfte?

Pär Öberg sitter i Ludvika kommun-
fullmäktige på ett SD-mandat sen valet 
2014. Dock är det inte SD:arna som 
är ansvariga för hans plats, utan det 
faktum att SD fick sju mandat i valet 
men endast hade fem kandidater. Pär 
Öbergs namn fanns handskrivet på 18 
SD-valsedlar, vilket räckte till en plats i 
Ludvika kommunfullmäktige.

I naziorganisationens ”Handbok för 
aktivister” framkommer att våld ses 
som en viktig metod: ”Med tanke på 
det som händer med vår nordiska ras 
så finns det inget moraliskt försvar för 
pacifism. Tvärtom, den som tar till va-
pen och agerar har den eviga rätten på 
sin sida.”

Och vidare:
”Vi är medvetna om att vi endast 

kan segra genom fysisk kamp och att 
idéer och vackra ideal inte betyder nå-
gonting och aldrig kan blomma ut om 
dessa livets idéer saknar aggressiva fa-
natiska förkämpar.”

Där skiljer sig våra vägar i allmänhet 
och vår ideologi i synnerhet!

mats Hedell 

NMR:s lokala stormtrupper på marsch på Ö-viks gator!
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Medborgarskap enligt Moderaterna
Moderaternas Tomas Tobé och Gun-
nar Strömmer anser i DN Debatt den 6 
september att tiden för att få svenskt 
medborgarskap ska bli längre. Medbor-
garskapet ska dessutom vara möjligt att 
återkalla. Förutom detta ställs det krav 
på språk och grundläggande samhälls-
kunskaper. 

Dessa populistiska förslag är nog omöj-
liga att genomföra utan att alla svensk-
ar påverkas av detta, både infödda och 
utlandsfödda. Kommer även männis-
kor som är blonda, har blå ögon och 
vars släkt har bott i Sverige i hundratals 
år att kunna påverkas av de förslagna 
reglerna? Om någon av dessa blonda 
svenskar begår ett brott, eller om de inte 
har goda grundläggande samhällskun-
skaper, vad ska ske med dem då – ska 
deras svenska medborgarskap återkal-
las och ska de eventuellt utvisas? Som 
det nu är får varje barn som föds av 
föräldrar med svenskt medborgarskap 
i sin tur ett svenskt medborgarskap vid 
födseln. Kanske vill moderaterna att 

medborgarskapen skall ges till vuxna, 
när personen visat sig värdig landet. 

En intressant fråga är om även de 
svenskar som har kognitiva svårighe-
ter ingår i prövningarna för ett svenskt 
medborgarskap? Det är ju ett sätt att 
minska på Sveriges befolkning om 
medborgarskapet ska grundas på kun-
skap och språk.

Moderaternas förslag innebär att det 
skapas A- och B-lag i det svenska sam-
hället. Ett A-lag som kallas för över-
högheten. En kapitalistisk överhöghet. 
Överhögheten består av företagare, 
adel, kungahus, storbönder, aktieäga-
re. Eller med andra ord – överklassen. 
Överklassen är enligt moderaternas 
sätt att se på det svenska medborgare. I 
nåder får också svenskar som är inföd-
da ingå i detta A-lag, om de sköter sig.

B-laget är de som inte är svenskar 
– trots att de har bott här i flera ge-
nerationer. De får villkorade medbor-
garskap och ska stå till överklassens 
förfogande. Innan de fått ens detta är 
de icke-svenskar som inte har rätt till 

sjukvård, skola, skydd, rösta i allmän-
na val, arbete med lön etc. Eller med 
andra ord – de är de understa av un-
derklassen. 

Enligt moderaterna ska alltså lagar-
na vara olika för svenska medborgare 
och utländska svenska medborgare. 
Det är bara ett led i deras allmänna 
politik och passar som hand i hand-
ske med tiggeriförbud och fler poliser 
på gatorna. När man ser de här popu-
listiska kraven undrar man vad är det 
för skillnad mellan moderaterna och 
sverigedemokraterna? (Inte ens mode-
raterna själva kan längre se skillnad på 
partierna. De går från det ena partiet 
till det andra.)

Snabba och populistiska ’lösningar’ 
löser inga problem – problem som har 
skapats av kapitalismen och imperia-
lismen måste lösas genom att vi skapar 
en annan typ av samhälle.

kerstiN stigssON

Bristande allmänbildning 
på Migrationsverket?

Det är vanligt att unga flyktingar 
från Afghanistan endera blir ateister 
eller kristna som en djupt känd reak-
tion på det förtryck de utsatts för i sitt 
hemland…och med djupt känd menas 
att de verkligen tror på sin nya verklig-
hetsuppfattning som de skaffat sig när 
de för första gången var fria att välja 
själva.

Nu får vi i ett pressmeddelande från 
Uppropet Stoppa utvisningarna av af-
ghanska ungdomar veta att Mostafa 
Gholami, som idag är 19 år men som 
kom till Sverige när han var 16, har 
fått sitt slutliga besked om avvisning 
trots att han är kristen och det är fara 
för både tortyr oh dödsstraffom han 
avvisas till Afghanistan. På Migra-
tionsverket tror man nämligen inte 
att hans kristna tro är genuin. Prästen 
Bengt Sjöberg har aldrig under 30 år 
som förkämpe för flyktingar sett ett 
så dåligt och underligt förhörspro-
tokoll. Mostafa döptes i en sjö, vil-
ket förbluffade handläggaren över all 

måtta – månne han aldrig hört om ut-
omhusdop som faktiskt varit vanliga 
i Sverige sen 1700-talet? Eller om den 
där killen som kallades för Johannes 
Döparen och döpte folk i en flod (men 
det var förstås i det märkliga utlandet 
och för länge sen). Mostafa ombads se-
dan redogöra för kristna högtider och 
eftersom hans svenska inte är perfekt 
nämnde han ”pentecost”. Migrations-
verkets handläggare slet sitt hår i för-
tvivlan och hade väl aldrig hört talas 
om Google translate heller, stackars 
man, så han kunde inte lista ut att det 
var pingst. Slutsatsen blev att det där 
allt var en märklig högtid och Mo-
stafa visste ju ingenting. Sedan ägnar 

sig Mostafa åt ”vardaglig bön” – en 
konstighet (som visserligen föresprå-
kas av snart sagt alla religioner) där 
man samtalar med gud i sitt inre, men 
som handläggaren aldrig hört talas om. 
Nej, istället skulle Mostafa be Fader 
vår därinne på kontoret. Han stakade 
sig och så var det klart. Avfärd till för-
varet i Flen, där han nu suttit i två och 
en halv månad. Han försökte rymma, 
slogs ner brutalt och är nu isolerad 
utan besöksrättigheter.

Migrationsverket anställer naturligt-
vis inte människor som är helt bakom 
flötet som handläggare. Snarare är det 
väl så att handläggaren vet vad som 
förväntas och vill behålla sitt jobb – 
och då kan det ju passa att spela total-
dum. Vi kräver att Sverige ska vara ett 
samhälle med religionsfrihet där ingen 
måste rannsaka hjärta och njurar in-
för en byråkrat som är anställd för att 
verkställa inhumana avvisningar!!

Lyssna på Radio Kommunist
Varje fredag 18 -19.00
www.kommunist.se
Telefonnummer till studion
040-437070
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Dubbelväldets slut
Juli-kriSen 1917 i rySSlAnd 

På våren 1917 och ända in på sommaren 
hade socialrevolutionärerna och mensje-
vikerna majoriteten i de arbetar- och sol-
datdeputerades sovjeter. Ännu hade de 
många människors förtroende. Det bör-
jade ändras långsamt när mensjevikerna 
och socialrevolutionärerna i mitten av maj 
sände representanter till den provisoriska 
regeringen, till en borgerlig regering, där 
kadetternas parti representerade reaktio-
nens läger som ville fortsätta kriget med 
alla medel.

I mitten av juni demonstrerade i den 
ryska huvudstaden Petrograd runt en 
miljon arbetare och soldater tillsammans 
under parollen ”All makt åt sovjeterna”. 
De krävde den provisoriska regeringens 
avgång, maktöverförandet till de arbe-
tar- och soldatdeputerades sovjeter och 
ett omedelbart slut på kriget. Liknande 
skedde i landets övriga centra.

För att bemöta dessa protester och för 
att i händelse av ett misslyckande kunna 
ge bolsjevikerna skulden, försökte sig 
den provisoriska regeringen i denna si-
tuation på en avledningsmanöver. Den 
beordrade en offensiv vid sydvästfronten 
(”Kerenskijoffensiven”). Efter inledande 
framgång misslyckades den.

Den revolutionära stämningen växte. 
Men i juni lyckades socialrevolutionä-
rerna och mensjevikerna på den Första 
Allryska Arbetar- och Soldatdeputerades 
kongress ännu en gång att rädda situa-
tionen för regeringen.

I början av juli 1917 nådde emellertid 
folkmassornas revolutionära stämning 
i landets centra en ny höjdpunkt. Den 

tredje (enligt vår almanacka den 16:e) 
juli  demonstrerade tusentals arbetare 
och soldater i Petrograd för ett störtande 
av regeringen. De rörde sig mot stadens 
centrum, till Tauriska palatset, sätet för 
Petrograds sovjet. Det var en spontan 
massaktion med kurs mot det väpnade 
upproret. Men för detta var det ännu för 
tidigt, bedömde bolsjevikerna med blick 
på situationen i hela landet. Till och med 
i Petrograd hade socialrevolutionärerna 
och mensjevikerna majoritet i sovjeten. 
Bolsjevikerna visste att en öppen kon-
frontation i denna situation bara kunde 
vara till gagn för reaktionen. Lenin var – 
på grund av ständiga förföljelser – redan 
i finsk exil men i ständig kontakt med 
partiet. Sent på kvällen den tredje juli be-
slöt bolsjevikernas centralkommitté att 
ställa sig i rörelsens främsta led för att 
rikta den i fredliga och ordnade banor. 
På morgonen den fjärde (17) juli drog 
återigen flera hundratusen till Tauriska 
palatset, sammanlagt en halv miljon 
människor. Det som var planerat var en 
”fredlig viljeyttring av hela Petrograd, av 
arbetarna, soldaterna och bönderna.”, 
som det stod i ett flygblad av bolsjevi-
kerna. De redan under föregående dag 
sammandragna enheterna av officersele-
ver, kosacker och artilleri öppnade eld. 
Fyrahundra människor förlorade livet.

Efter julihändelserna formerade sig 
kontrarevolutionen slutgiltigt: Extremt 
reaktionära tsarvänliga generaler och 
politiker, oktobristernas och kadetternas 
partier, men även mensjeviker och social-
revolutionärer agerade gemensamt. Re-
volutionära krafter förföljdes. Sovjeterna 
kopplades praktiskt bort. I och med 

detta slutade ”Dubbelväldet” som dittills 
hade funnits.

En höjdpunkt i den reaktionära ut-
vecklingen blev utnämningen av general 
Lavr Kornilov till överbefälhavare den 
18 juli. Denne skickade i slutet av au-
gusti general Krymovs kavallerikår till 
huvudstaden för att slutgiltigt slå ner på 
motståndet. Men det revolutionära Pet-
rograd var redo: Arbetarna följde upp-
ropet från bolsjevikernas centralkom-
mitté och tog till vapnen. I kaserner och 
fabriker förbereddes allt för att slå ner 
kuppen. Nya rödgardistenheter forme-
rade sig. Åttatusen arbetare från Putilov-
verken intog ställning vid Pulkovo. Även 
stadsdelssovjeten i Viborg mobiliserade 
styrkor mot den annalkande fienden. 
Vid Nevas mynning ankrade krigsfartyg 
från Helsingfors och Reval. Huvudsta-
dens viktigaste byggnader bevakades 
av revolutionära avdelningar. Dag och 
natt patrullerade matroser på gatorna. 
Sextiotusen rödgardister, soldater och 
matroser försvarade Petrograd och revo-
lutionen. Den ”vilda divisionen” nådde 
inte ens huvudstaden: Stoppade av bol-
sjevikernas agitatorer vid järnvägslinjen 
mot Petrograd, slutade de lyda order och 
avväpnade sina officerare.

Redan i slutet av juli och början av 
augusti hade bolsjevikerna på sin sjätte 
partikongress, som ägde rum semilegalt, 
analyserat situationen – och det bekräf-
tades genom Kornilovkuppen och därpå 
följande händelser: Möjligheten till en 
fredlig utveckling av revolutionen var 
förbi. Nu återstod enbart kursen mot det 
väpnade upproret.
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Polens Kommunistiska Parti motsätter sig 
förstörelsen av det historiska arvet
uttAlAnde från polenS kommuniS-
tiSkA pArti
Vi fördömer de ändringar av gatunam-
nen runt om i Polen som regeringen 
genomdriver och det ökade antalet för-
störelser och utplånande av monument 
som påminner om hjältarna i kampen 
mot fascismen. Ett aktuellt exempel är 
nedmonteringen av Röda arméns mau-
soleum i Trzcianka. Namnbyten på gator, 
attacker mot minnesmonument över 
sovjetiska och polska soldater, kommu-
nistiska partisaner och stridbara männis-
kor ur arbetarrörelsen är ett resultat av 
de statliga myndigheternas politik när 
det gäller historien. Den verkställs av 
Institutet för nationellt minne (IPN) som 
till och med ifrågasätter Polens befrielse 
mellan 1944 till 1945.

Vi motsätter oss lagen som ska utplåna 
allt som har med kommunism att göra 
i det offentliga rummet, vilket bl.a. 
innebär namnbyten på gator och an-
dra strukturer, och utplånandet av mo-
nument och minnesmärken som anses 
stöda kommunism. På flera platser har 
invånarna nästintill enhälligt uttalat 
sig emot ändringarna av gatunamnen 
i samband med att allmänheten tillfrå-

gades. På grund av detta motstånd har 
många lokala myndigheter avstått från 
att bedriva det som kallas ”avkommu-
nistifiering”. 

Denna lag och sättet på vilket den 
implementeras visar att samhällsopi-
nionen inte betyder något för myn-
digheterna. Inom ramen för den här 
lagen får vojvoderna, som är de lokala 
representanterna för centralregeringen, 
makt att införa nya namn på gator och 
platser i de fall där lokala myndigheter 
misslyckats med att ändra dem. Det är 
ett olagligt ingripande i de lokala myn-
digheternas kompetens, så att det blir 
nödvändigt att hänvisa överklaganden 
till förvaltningsdomstolar. Dessutom 
ombesörjs kostnaderna och följderna 
av dessa ändringar av ortsinvånarna, 
även om de motsatte sig det hela.

Attackens huvudsakliga mål är de 
ledare som deltog i kampen mot fas-
cismen. Listan som sammanställts av 
IPN består till två tredjedelar av namn 
på motståndskämpar som ska ändras.  
Myndigheternas historiepolitik är att 
byta ut dessa namn med antikommu-
nister som IPN har valt ut. Likställan-
det av kommunism med fascism är ett 

element i denna politik och detta le-
der indirekt till att den senare rentvås. 
Denna politik uppmuntrar också natio-
nalism. Målet med politiken är inte en-
bart att forma synen på historien utan 
det handlar också om att fostra aggres-
siva antikommunistiska ställningsta-
ganden, mestadels bland ungdomen. 

I denna situation krävs motstånd 
mot historieförfalskning. Det mest ef-
fektiva sättet att motsätta sig lagen om 
avlägsnandet av kommunistiska namn 
är att upprätta ett brett socialt mot-
stånd. I många polska städer drivs det 
kampanjer för bevarandet av gatunam-
nen och monumenten. Polens Kom-
munistiska Parti uttrycker sitt stöd till 
dessa lokala gruppers aktiviteter och 
uppmanar alla sina medlemmar och 
sympatisörer att delta i detta motstånd.
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KNE:s festival i Thessaloniki 
den 13:e till 16:e september
De politiska och kulturella händelserna 
på Greklands ungkommunisters (KNE) 
och dess partitidning ”Odigitis”43:e fes-
tival är i år tillägnad till 100-årsjubiléet 
av Oktoberrevolutionen.

KNE:s eventspäckade festival har tur-
nerat i Grekland och hölls från den 
13 till den 16 september i Thessalo-
niki. Där hölls också ett större poli-
tiskt massmöte där generalsekretera-
ren i KKE:scentralkommitté, Dimitris 
Koutsoumpas, höll tal och uppmanade 
framtidens ungdom att låta den fram-
gångsrika festivalen bli en drivkraft, 
så att fler arbetare och ungdomar slår 
följe med kommunisterna på vägen till 
en revolutionär omvälvning av samhäl-
let. Han sade bland annat:

”Vi borde alla tillsammans kämpa 
för ett samhälle som kan tillgodose 
våra samtida behov. Ett samhälle där 
vi alla, utifrån vår förmåga, till fullo 
får utveckla våra personligheter och 
all vår kompetens och inta en ledande 
roll i byggandet av detta samhälle. Ett 
samhälle som bejakar och skapar ini-
tiativ, kreativitet, verkligt innovativt 
tänkande och medvetna processer och 
som släpper loss alla de unga männis-
kornas potential, som idag kvävs av 
det exploaterande systemet, krigen och 
kapitalismen. Det är ett samhälle där 
arbetarklassen kommer att ha makten, 
där arbetarna kontrollerar ekonomin 
eftersom de kommer att äga dess nyck-
lar, och det betyder att de kommer att 
kunna åtnjuta all den rikedom som de 
producerar med sina händer och sitt in-
tellekt, sin svett och slit.

För hundra år sedan i oktober 1917 
gav bolsjevikerna samma svar, det vill 
säga att världen måste förändras. Det 
nya krossar det gamla genom en re-
volution. Så har alltid varit fallet. Vi 
uppmanar ungdomen så att de ska dra 
lärdom, fråga om och studera dagarna 
som skakade världen. Vi uppmanar 
dem att bestrida och ifrågasätta explo-
atörernas synsätt när dessa som smuts-
kastar den revolutionära rörelsen både 
i Grekland och internationellt.”

Koutsoumpas pekade också på de 
ökande imperialistiska motsättningar-
na i Balkanregionen, som bland annat 
leder till av imperialisterna uppback-
ade konflikter gällande territoriella 
anspråk som hotar Greklands gränser, 
något som utnyttjas för att involvera 
landet djupare i NATOs planer. Han 
avslutade med att ta upp Cypernfrå-
gan, och sade:

”Vårt parti kämpar för ett enat Cy-
pern, för en och inte två stater, med en 
enda suveränitet, ett medborgarskap, 
en internationell personlighet och för 
ett gemensamt hemland för grekcyprio-
ter och turkcyprioter utan ockupation 
och utländska arméer, utan utländska 
baser, utan garanter och ”beskyddare” 
och med det cypriotiska folket som 
härskare i sitt eget land.”

Avante! är Portugals Kommunistiska 
Partis internationella festival som har 
arrangerats sedan 1976. I år hölls festi-
valen i Amora från den 1 till den 3 sep-
tember och hundratusentals människor 
deltog, både lokala och internationella 
besökare. Lokala progressiva partier och 
organisationer samt kommunistpartier 
från olika länder deltog också på festi-
valen för att visa sin solidaritet med PCP. 
Precis som tidigare hade årets upplaga 
av festivalen ett fullspäckat program 
som inkluderade flera konserter med 
både portugisiska och internationella 
band och artister på fem olika scener. 
På festivalen anordnades också ett brett 
spektrum av aktiviteter inom diverse 
konstnärliga områden som gestaltande 
konst, film, teater och litteratur. En bok-
mässa, idrottsaktiviteter och debatter i 
olika ämnen, bl.a. kapitalismens kris, ar-
betarnas rättigheter, kvinnors rättighe-
ter, ekonomiskt oberoende, den teknolo-
giska utvecklingen, folkets deltagande, 
Latinamerika, litteratur, film och musik 
tilldrog sig ett intensivt intresse bland 
deltagarna.

På festivalens avslutande massmöte den 
3 september höll Portugals Kommu-
nistiska Partis generalsekreterare Jeró-
nimo de Sousa tal. I detta betonade han 
att Avante-festivalen från början skapa-
des och organiserades genom militant 
verksamhet från ett stort kollektiv av 
människor och sedan blev en plats för 
att bekräfta värden som kamratskap, 
fred, internationell solidaritet, demo-
krati och socialism. Den blev samtidigt 
också en plattform för att kämpa och 
agera på ”de mest krävande uppgif-
terna på de mest olikartade fronter och 
på olika nivåer, för att försvara arbetar-
nas, folkets och vårt lands intressen.”

Med hänvisning till PCP:s 20:e par-
tikongress som hölls i december 2016, 
påpekade generalsekreteraren att par-
tiet, stärkt av aktivisternas aktiviteter 
i vardagen, fortsätter kampen för det 
kommunistiska idealet, något som da-
gens verklighet visar är nödvändigt 
både idag och i framtiden.

PCP:s Avante-festival
avslutades med massmöte

Lyssna på Radio Kommunist
Varje fredag 18 -19.00
www.kommunist.se
Telefonnummer till studion
040-437070
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Tysklands tidigare förbundskansler Ger-
hard Schröder (SPD) kritiserar den tyska 
krigsmakten Bundeswehrs närvaro i de 
baltiska staterna.

Det är inte ett direkt hot mot Ryssland, 
men det är ”en helt falsk signal när 
tyska soldater är stationerade på den 
ryska gränsen, för det visar en brist på 
känsla för vår gemensamma historia.”

Schröder uttalade sig i en större in-
tervju i tidskriften STERN 39/2017, 
som utkom i torsdags.

Som ett led i Nato:s strategi för ”för-
stärkt framskjuten närvaro” finns det 
för närvarande 450 tyska armésoldater 
i Litauen. 

Förra gången tyskar var där var det 
som ockupanter. I Litauen skedde mas-
sakrer på judar och ryssar med hjälp av 
inhemska krafter.

Schröder, som engagerat sig för gas-
ledningen Nordstream, anser att den 
”negativa” termen ”Putin-Versteher” 
(”de som förstår Putin”) är ”farlig”. 
Man bör göra sig mödan att försöka 
först sin motpart, menar han.

”Naturligtvis måste man förstå Ryss-
land och dess president.” Ur ryskt per-
spektiv har landet omringats av Nato, i 
en ring från Turkiet, genom södra och 
centrala Östeuropa till Östersjön.

”På grund av vår gemensamma his-
toria är många ryssar besvikna över 
den tyska attityden, särskilt på sank-
tionspolitiken.”

Om och om igen har Schröder fått 
höra i samtal med ryssar: ”Vi hjälpte 
Tyskland att återförenas.” Krim har 
varit en del av Ryssland sedan 1700-ta-
let. ”Jag förutspår att ingen rysk pre-
sident någonsin kommer att avskilja 
Krim från Ryssland”, sa Schröder.

NyHetsbaNkeN

Schröder kritisk mot tysk 
trupp i Baltikum

Japanska besparingar

För att minska de ekonomiska proble-
men som kommer med en åldrande be-
folkning har Japans regering – förutom 
att uppmuntra fortsatt arbete för äldre 
personer – i samband med den senaste 
sparreformen också beslutat att den 
lilla sake-koppen av silver som myn-
digheterna i Japan av tradition skickat 
som gåva till hundraåringar skall bli 
mindre. De kommande hundraåring-
arna får dessutom nöja sig med en bil-
ligare, försilvrad liten kopp.

Turkiets Kommunistiska 
Parti på McDonald’s restau-
ranger: ”Enade vinner vi!”
I början på september deklarerade Tur-
kiets Kommunistiska Parti sitt stöd för 
McDonald’s-arbetarnas strejk i Stor-
britannien och delade ut flygblad på 
McDonald’s-restaurangerna i Turkiet. 

Turkiets kommunister har tidigare lett 
kamper mot hamburgerkedjan, och 
när McDonald’s-arbetarna i Storbri-
tannien nu står inför sin första strejk, 
tar de kampen till det egna landets 
McDonald’s-arbetare. Medlemmar av 
Turkiets Kommunistiska Parti intog 
McDonald’s-restaurangerna i Istan-
bul och vände sig till arbetarna och 
kunderna: ”Har ni hört? Arbetare på 
McDonald’s är i strejk”

Flygbladen informerade om att 
McDonald’s har mer än 1 miljon arbe-
tare världen över och 85 000 av dem 
som arbetar i Storbritannien är nu ute 
i strejk. Kraven som framfördes gällde 
högre timlöner för arbetarna, fackliga 
rättigheter och ett slut på chefernas sätt 
att behandla arbetarna som slavar.

”Över 200 000 snabbmatsanställda 
i Turkiet jobbar under prekära och 
otrygga arbetsförhållanden, där de ar-
betar stående i flera timmar, och med 
låga löner. Genomsnittstimlönen börjar 
på sju liras (omkr. 16 kronor) och den 
dagliga övertiden sträcker sig till nio 
timmar, utan helgledighet.”

I flygbladet stod det också att 
McDonald’s-arbetarna under dessa 
förhållanden förväntas uppträda trev-
ligt och arbeta hårt. De övervakas av 
kameror och en stunds rast är en ur-
säkt för att bli avskedad. Detta medan 

cheferna protokollför en omsättning 
på sex miljarder dollar. ”En leende ser-
vice utåt och en hemsk bakomliggande 
exploatering.”

Turkiets Kommunistiska Parti sade 
att snabbmatskulturen accelererar che-
fernas vinster och den enda utvägen för 
arbetarna är att organisera sig. I flyg-
bladet stod: ”I Storbritannien, Tysk-
land, Turkiet och på andra platser i 
världen, på McDonald’s eller på andra 
snabbmatställen, är det samma exploa-
tering och samma överklass med che-
fer. Den enda utvägen är att organisera 
sig och agera kollektivt.”

Medlemmar av Turkiets Kommu-
nistiska Parti delade ut flygbladen på 
McDonald’s-restaurangerna och höll 
tal. I samband med 97:e årsdagen av 
partiets grundande framförde de upp-
maningen från landets kommunister 
att störta systemet och inrätta ett nytt 
samhälle, fritt från all orättvisa och 
exploatering, och skanderade ”Enade 
vinner vi!”

Gülçin Uz, medlem i Turkiets Kom-
munistiska Partis centralkommitté, 
förklarade att varje aktion inom ar-
betarklassen världen över har en 
återspegling i Turkiet, och att det 
kommunistiska partiet håller på att 
organisera arbetare från många olika 
sektorer, däribland livsmedel, textil, 
metall och renhållning. Turkiets Kom-
munistiska Parti grundades 1920 och 
för idag den historiska kampen vidare 
med mottot ”Det kapitalistiska sys-
temet kommer att falla, socialismen 
kommer att segra”.
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Irlands Kommunistiska Parti: 
”Det enda positiva alternativet som vårt folk står 
inför är att kräva ett irländskt utträde ur EU”
Irlands Kommunistiska Parti pu-
blicerade ett uttalande rörande 
utspelet om gränsfrågan mellan 
EU och Storbritannien.

Gränsfrågan mellan EU och Stor-
britannien har blivit en av de mest 
avgörande frågorna på Irland och 
är en del av händelseutvecklingen 
kring Brexit. Gränsen på den ir-
ländska ön verkar i synnerhet vara 
en av de mest känsloladdade frå-
gorna. Fram tills nu har den 500 
kilometer långa gränsen inte varit 
en vattendelare vad gäller migra-
tionsfrågor. Men i och med Brexit 
kommer de två staterna Irland och Stor-
britannien nu att ha olika förordningar, 
och gränsen kommer att bli EU:s enda ytt-
re landgräns med Storbritannien,förutom 
gränsen vid Gibraltar.

Irlands Kommunistiska Parti utfär-
dade den 23 augusti ett pressmeddelande 
i frågan där man framhöll sin antiimpe-
rialistiska hållning genom att betona sitt 
fördömande av ”både den fortsatta del-
ningen av landet och dess införlivande i 
EU:s imperialistiska statsstrukturer”.

 Uttalandets fulla text om de pågående 
utspelen avseende gränsen mellan Stor-
britannien och EU lyder::

”De senaste förslagen från den brit-
tiska regeringen rörande en potentiell 
gräns mellan Storbritannien och EU 

visar på hur marginella det irländska 
folkets intressen är i förhållande till de 
förhandlingar som nu pågår. Villkoren 
för Storbritanniens förbindelser med EU 
kommer att avgöras av Storbritannien 
och Tyskland i deras styrande klassers 
intressen.

Historien har visat vårt folk att den 
brittiska staten kommer att göra vad 
som ligger i den brittiska styrande klas-
sens intressen. Den ekonomiska och po-
litiska gränsen mellan EU och den brit-
tiska staten kommer att utformas på det 
sätt som bäst passar den brittiska imperi-
alismens behov och intressen, utan något 
som helst hänsynstagande till det irländ-
ska folket. Varken den irländska staten 
eller politiska institutioner som inrättats 

på Nordirland har något att säga till 
om eller något reellt inflytande i de 
här samtalen eller deras resultat.

Det irländska etablissemanget har 
för länge sedan övergivit den sista 
tillstymmelsen av nationell demokrati 
och suveränitet, själva verktygen som 
krävs för att i sin tur få ett effektivt 
inflytande antingen i de här förhand-
lingarna eller i världspolitiken. Ett 
återinförande av vår nationella demo-
krati och suveränitet skulle tillåta oss 
att direkt förhandla med den brittiska 
staten, andra stater och EU för att sä-
kerställa en bättre överenskommelse 
när Storbritannien nu har lämnat EU.
De irländska kommunisterna fortsät-

ter att motsätta sig både den fortsatta 
delningen av landet och dess införlivande 
i EU:s imperialistiska strukturer.

Det enda positiva alternativet som vårt 
land står inför är att kräva ett irländskt 
utträde ur EU, i synnerhet ett brott med 
euron, för att tillåta större ekonomiskt 
och skattemässigt oberoende och göra 
det möjligt att bedriva en ekonomipoli-
tik och en socialpolitik som gynnar fol-
ket och inte de europeiska monopolen, 
finansinstituten, bankerna och industri-
idkarna.”

iNterNatiONal COmmuNist press

Korea och imperialismen
Den koreanska halvön har drabbats hårt 
av imperialismens härjningar. De japan-
ska imperialisterna plundrade landet till 
det yttersta, varefter de amerikanska 
imperialisterna tog över och i processen 
mördade hundratusentals människor, 
främst kommunister. Utvecklingen på 
den koreanska halvön måste ses i ljuset 
av dessa händelser; de krig och de lidan-
den som det koreanska folket utsatts för 
har format den situation vi idag ser.

Varje nation har rätt till självbestäm-
mande. Därför fördömer Sveriges 
Kommunistiska Parti den aggression 
som främst den amerikanska imperia-
lismen uppvisar gentemot det korean-
ska folket, medan vi stödjer dess kamp 

mot imperialismen.
Kommunisterna förstår norra Kor-

eas försök att skaffa kärnvapen mot 
bakgrund av det enorma tryck som 
imperialismen utövar mot landet, utan 
vilka man hade utgjort ett lättare byte 
för imperialisterna. Nu är ett angrepp 
förknippat med betydligt högre kost-
nad.

Kampen för fred kan aldrig börja i 
att ställa krav på de förtryckta natio-
nerna, utan måste börja med bekäm-
pandet av imperialismen som system. 
Det är imperialismen som tvingar de 
förtryckta folken att försvara sig; kam-
pen för fred kan aldrig lösgöras från 
kampen mot imperialismen och kam-

pen mot imperialismen måste med 
nödvändighet vara en kamp för socia-
lismen.

Så länge imperialismen existerar 
kommer de förtryckta folken att för-
svara sig och i det försvaret är det 
kommunisternas, arbetarnas och fol-
kens uppgift att ge sitt stöd och att inte 
springa imperialisternas ärenden.

Allt stöd till det koreanska folkets kamp 
mot imperialismen!

Kampen för fred och nedrustning måste 
vara en anti-imperialistisk kamp!

sveriges kOmmuNistiska parti
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Att ha och inte ha, att köpa eller inte köpa

debatt

Kommersialismen når ständigt nya höjd-
punkter av lockelse och ren poesi. Får 
det vara en liten rosa rakhyvel för da-
mer som smärtfritt tar bort din intima 
behåring? Eller en gräddigt alkoholhal-
tig dryck som lovar sällskap, kärlek och 
tända ljus? Eller åtminstone lite chips 
om kassan är skral och du behöver trös-
ta dig en smula…

Om du känner förvirring och ett lätt il-
lamående är du inte ensam. Vad är det 
som vi människor egentligen ska köpa 
här, och varför köper vi det? Vad handlar 
det hela om?

Det finns ju alldeles klart människor 
som behöver mer pengar. Det finns män-
niskor som inte har så det räcker till hy-
ran eller till vinterkläder åt barnen, för 
att inte tala om en semester nån gång 
ibland. De är ganska många, och resten 
av oss som jobbar har det väl inte heller 
alltid så fett. Men nånstans har det blivit 
fel. Vi köper en massa skräp – och vi gör 
det även om vi inte har råd. Vi hoppas 
att det ska ge oss tillhörighet, för kon-
sumerar inte alla rika och lyckade män-
niskor en massa fina saker hela tiden? Vi 
kanske kan få känna oss lite lyckade vi 
också. Vi kanske kan få glömma att vi 
inte får utveckla vår kreativitet och för-
måga, att vi saknar tid till våra vänner 
och att vi mest hanterar barnen istället 
för att orka vara med dem. Det är det 
som det handlar om. Vi matas med ett 
budskap om lycka och tillhörighet som 
inte har någon grund i verkligheten. När 
vi konsumerar försöker vi köpa det som 
inte finns i vårt samhälle. Det fungerar 
inte, men vi ser ingen annan lösning, så 
vi fortsätter, ibland rakt in i undergång-
en med lån och krediter.

Och samtidigt är vi så trötta på att 
kämpa för bättre löner. Stolarna gapar 
tomma på fackmötena. Är det så att vi 
inte orkar för att det ändå bara blir mer 
av samma? Om vi får ett par hundra 
mer i månaden, vad ändrar det i grun-
den? Vi kan nog köpa vinterkläderna till 
barnen, men sen då… När vi förestäl-
ler oss slutänden av den mest lyckade 
lönekampen i världen kan vi väl se hur 
vi njuter i solen på stranden nånstans el-
ler skaffar ett nytt kök eller nåt annat vi 
önskar oss. Och trots att det kan vara 
bra saker känns det inte som en tillräck-
ligt lovande framtidsvision. Om det inte 
går riktigt så bra, och det gör det ju inte, 
får vi nöja oss med nya köksstolar eller 
lite godis.

Det är såhär det blir när vi tittar på 
drömmen om de lyckliga rika och tap-
par våra egna visioner. Tacka för att 

ingen blir entusiastisk över den fackliga 
kampen längre. Vad vi ser framför oss är 
en ständigt ökande konsumtion, med en 
allt slitnare och smutsigare jord, medan 
vi går här olyckliga och har en gapande 
tomhet inom oss. Det enda vi kan göra 
är att köpa lite söt glädje och glömma 
hela skiten. 

kAnSke kAn mAn Se Sig omkring 
lite. 
Det verkar som om halva världens ar-
betande befolkning sugs ut inpå bara 
skelettet för att producera alla möjliga 
onödiga varor (ja, och nödvändiga ib-
land också förstås). På soptipparna i 
tredje världen sitter människor och de-
monterar våra avlagda mobiltelefoner 
för att komma åt råmaterialet medan 
de drar i sig giftiga ångor under pro-
cessen. I fabriker som är som fängelser 
lever unga kinesiska kvinnor i åratal 
för att göra plastleksaker på dagen och 
sova i kyffen med våningssängar på 
natten. I sweatshopar i Asien syr män-
niskor billiga kläder för en spottstyver.

Och den andra halvan av världens 
arbetande befolkning får, i jämförelse, 
riktigt skapligt betalt för sitt jobb, så att 
de kan köpa allt det här – eller i vart fall 
valda delar av det. Vi som är i den halv-
an bombarderas ständigt med budska-
pet att lyckan ligger och väntar runt hör-
net, bara vi skaffar den där grejen som 
nån bestämt att alla ska ha. De magra 
och hungriga sliter, och vi som är tom-
ma på förhoppningar köper. Det känns 
ju inget vidare att kämpa för mer av den 
här ordningen. Lite mer lön till mig, mer 
konsumtion av sånt som inte hjälper och 
mer jobb i sweatshopen, liksom.

Det här är en perfekt ordning för ka-
pitalister. Dom där utsugna stackarna 
långt borta får väl slita och dö, och dom 
köpdopade på hemmaplan får gärna 
vara olyckliga. Psykisk ohälsa? Personlig 
konkurs? Socialbidrag om du inte orkar 
hänga med? Det skiter dom förstås i. 
En och annan politisk tänkare har sagt 
att västerlandets arbetarklass är mutad, 
den får ha det ganska bra bara den hål-
ler käften. Det finns en poäng här, även 
om vi kanske sitter där med våra gamla 
chips, saknar pengar till det vi behöver 
och inte känner oss sådär särdeles muta-
de. Och mutning räcker ju inte på långa 
vägar för att beskriva det, vi måste tro 
på det också, att det här är allt som finns 
– internalisera det, som det heter. Göra 
det till en del av oss själva. 

Nej, vi måste återta vår egen verklig-
het och våra egna visioner. Det handlar 
inte bara om hundra spänn mer i må-

naden för mig, även om jag är en av 
dem som det gör verklig skillnad för. De 
hundra spännen handlar också om att 
bryta ner makten hos dem som har ska-
pat den här ordningen och försvarar den 
med psykologisk krigföring där rakhyv-
lar och godis är ammunitionen. Gärna 
hundra spänn mer i månaden – men inte 
för att köpa eran skit. Hundra spänn är 
bra om det ger mig sådant jag vill ha och 
behöver, om det irriterar er och stör er, 
och om jag vet att pengarna inte är sva-
ret i det långa loppet. Om det budskapet 
förmedlades skulle kanske fler komma 
till fackmötena igen och fler skulle enga-
gera sig politiskt.

Så det som egentligen ska upp som 
prio ett socialismen. Vi behöver ett 
samhälle där människor kan utvecklas, 
arbeta, vara kreativa och solidariska 
med varandra, där människor kan vara 
lyckliga på riktigt. Och socialismen är 
ju betydligt större och roligare, mer in-
spirerande och mer värd att kämpa för 
än bara mera pengar. Under tiden kan vi 
försöka avgränsa oss från drömmen om 
den köpta lyckan. Vi kanske kan köpa 
det vi vill ha i den mån vi faktiskt har 
råd, och kanske mindre än förut, så sak-
tar vi ner kapitalismens hjul en smula. Vi 
kan för all del satsa på det som är vettigt 
(som vinterskor) och det som inte gör 
oss sjuka (som bra mat). Vi kan förverk-
liga litet av den nya socialismen i vårt 
vardagsliv, liksom. Och det är inte en 
personlig, individuell lösning som bort-
ser från de rikas överdådiga konsumtion 
ifall du nu skulle rynka på näsan, kära 
kamrat. De rika ska vi nog ta hand om, 
och du sprider dina visioner också ge-
nom ditt sätt att leva.

I det här samhället är det svårt att 
vara solidarisk. Vi vanliga människor 
ska vara snälla och dela med oss, och 
det är ju som det ska vara. Men vi ska 
också tvinga dem som äger utsugnings-
fabrikerna i tredje världen att dela med 
sig. Dem som manar på oss att köpa 
och köpa tills vi tappar allt vett och alla 
drömmar, och kanske är lite mutade 
ändå, och i vart fall tämligen hjärntvät-
tade – dem ska vi också tvinga. Oroa 
dig inte, det kommer att vara bra och 
utvecklande för dem på det personliga 
planet. 

När den hysteriska cirkusen äntligen 
tystnar kan vi nog bättre se vad vi verk-
ligen behöver och vill ha och vad vår 
gamla planet orkar med, och fördela det 
rättvist, tillsammans.

mariNa WeilguNi

16           Riktpunkt nr 7 2017



Kultur

Intervju med Nittonsjutton som precis har 
släppt SKP-låten!
Ingen kan väl ha missat att SKP:s egen 
låt släpptes som avslutning på mötet 
efter demonstrationen mot NATO och 
Aurora 17 den 16 september i Göteborg. 
Och om det mot förmodan gick spårlöst 
förbi, så gå in på Riktpunkts webbsida 
(http://riktpunkt.nu/2017/09/nittonsjut-
ton-partiet/) och lyssna på Johannes 
Stålnacke när han rappar loss om klass-
kampen! Här följer lite mer om låten, 
gruppen och rapparen.

Låten både bär med sig känslor, och 
förmedlar hopp och kampvilja på ett 
sätt som det måste ligga en massa vilja 
och kunskap bakom, så jag började 
med att fråga hur många de är i grup-
pen och hur länge de funnits.

 ”Det är bara jag som gör musiken, 
men jag har hjälp av kompisar med 
produktionen förstås och Nittonsjut-
ton har egentligen bara funnits sedan i 
april år,” säger Johannes, och jag blir 
verkligen förvånad.Nog måste det väl 
ligga mer erfarenhet bakom?

”Jo, jag har hållit på med musik sen 
jag var tonåring. Jag fick tillgång till en 
musikstudio på en praktikplats tillsam-
mans med några vänner, och sen bara 
växte mitt intresse. Jag köpte egen ut-
rustning och fixade en studio i garde-
roben som jag tapetserade med äggkar-
tonger. Fast på den tiden var det musik 
utan politik!”

Sen måste jag ju fråga om namnet 
– att det handlar om Oktoberrevolu-
tionen är förstås klart, men varför just 
det? Det passar bra till revolutionens 
100-årsjubileum får jag veta och kan ju 
inte annat än hålla med.  Johannes be-
rättar lite om musikstilen som han vill 
kalla politisk rap.

”Det finns mängder av hip-hop-artis-
ter till exempel, som inte alls bryr sig 
om politik numera. Jovisst, ibland har 
de texter som är lite samhällskritiska, 
men oftast handlar det om annat. Det 
var mer politik i låtarna tidigare, och 
en av mina förebilder är Tupac som 
skildrade svarta amerikaners liv och 
villkor på ett fantastiskt sätt. Så jag 
kände att jag ville göra något seriöst 
med mitt intresse. Jag har förstås på-
verkats av andra musikstilar också, 
som den svenska proggmusiken. Där 
kan jag låna citat som folk känner 
igen, som är lite trallvänliga och som 
speglar den politiska musikens histo-
ria i Sverige. I SKP-låten säger jag till 
exempel ’Inget har förändrats igår som 

idag – Kvar i samma båt sitter stat och 
kapital’. Det uttrycket har jag omarbe-
tat från en progglåt av Blå Tåget som 
heter ’Den ena handen vet vad den an-
dra gör’. Jagkommer att använda sånt i 
kommande låtar också.”

Så vad får vi höra från Nittonsjutton 
framöver? 

”Jag håller på med en satir över 
överklassen. Låten handlar om en kille 
som vandrar genom överklasskvarter 
i stan och tänker på hur de lever där-
inne. Och så har jag en hårdare låt på 
gång också, där jag gör upp med riks-
dagspartiernas politiker. Jag har inte 
ett uns förtroende för dem… Här kom-
mer förresten ett annat proggcitat väl 
till pass: Vem kan man lita på?”

Men får vi aldrig en låt där vi kan 
sjunga med? undrar jag som har vuxit 
upp med en annan musik. Johannes lo-
var mer tonande refränger, men sen får 
det vara nog med sånt. ”Just nu i alla 
fall,” säger han och skrattar.

Vi går över till SKP-låten, och på 
min fråga om hur det kändes att släppa 
låten säger han att han tycker det är 
lite jobbigt att stå i centrum och visa 
upp vad han har gjort. Fast stolt är han 
såklart, och han hoppas att vi kan an-
vända låten på olika evenemang som 
partiet ordnar. Just nu sprids låten på 
internet och här kan förstås alla hjälpa 
till: dela låten på olika forum, skicka 
den i mejl. Och visst, nån gång i fram-
tiden blir det kanske en skiva…men för 
tillfället får vi lyssna på annat sätt.

Sen tvekar Johannes lite inför de sto-
ra orden, men till sist säger han:

”SKP-låten är en hyllning till det 
parti som jag känner att jag vill tillhö-
ra. Den är både en hyllning och skild-
ring, där människor kan känna igen 
sig. Jag vill att den ska fungera som en 
inspirerande, peppande låt, men också 
att människor ska hitta sina liv i den.”

mariNa WeilguNi

här är låten:

Vers 1

Det är vi som sliter i smutsiga fabriker
vi skapar värdet som plundras av ban-
diter

Det är vi inom vården –vi som slavar 

vi som får springa mellan överfyllda sa-
lar  

Vi som stretar jobbar och står i
pressen ökar - förpestar våra liv
arbetarklassen, trötta på snacket
trötta på den ständigt intensiva takten

folket innan oss de har tagit till kamp
offrat sina liv för att bygga detta land

nu är vi folket som hedrar dessa själar
genom att marschera och knyta våra nä-
var

Medveten kämpe en sann proletär
Attackera apparaten som suger ut vår 
själ

håller fanan högt och så ska det förbli
Sveriges Kommunistiska Parti – det är vi

Refräng

S.K.P
Organiserar flertalet som ska krossa 
kapitalet
S.K.P
Studera och blir lärd vi ska ändra den-
na värld 
S.K.P
Klasskamp är vår paroll när det blåser 
upp till storm med
S.K.P
Kommunister i världen framtiden vi 
bär den

Vers 2

ställ dig upp slå dig fri – låt de inte lura 
dig 
klyv dina bojor – låt de inte kuva dig 

alldeles för länge har den ene blivit rik
på folkets bekostnad – systemets meka-
nik 

oron kommer - blicken flackar 
krisen är här, kapitalismens kraschar

alltid är det vi som räkningen betalar
blodet som flyter - har färgat våran fana

överbeläggningar – svetten i nacken
syrrorna i vården – svikta utav facket

arbetarklassen - trötta på orden
gå inte in i väggen slå näven i bordet

vägen den är lång men kamrater vi vet
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de vackraste dagar har vi ännu ej levt

ryggen är rak och så ska det förbli
Sveriges Kommunistiska Parti – det är vi

Refräng

S.K.P
Organiserar flertalet som ska krossa 
kapitalet
S.K.P
Studera och blir lärd vi ska ändra den-
na värld 
S.K.P
Klasskamp är vår paroll när det blåser 
upp till storm med
S.K.P
Kommunister i världen framtiden vi 
bär den

Vers 3

De säger alla är vi lika – alla kan vi 
lyckas Ändå är det majoriteten som är 
förtryckta

Inget har förändrats igår som idag 
Kvar i samma båt sitter stat och kapital

trötta på att slita för några futtiga ören
medan skörden går till de som kallas en-
treprenörer

Media rapporterar om att tider är be-
svärliga Vinster är i fara nu väntar ned-
skärningar

kassan börjar sina bomber börjar falla
Krigsprofitörer tvingar folk att invandra

de vill att du ska foga dig buga och vara 
glad Inte vara till besvär inte ställa några 

krav

för blodsugarna så är slutet nära
när folket tågar - med knutna nävar

konstant klasskamp och så ska det förbli
Sveriges Kommunistiska Parti – det är vi
Refräng

S.K.P
Organiserar flertalet som ska krossa 
kapitalet
S.K.P
Studera och blir lärd vi ska ändra den-
na värld 
S.K.P
Klasskamp är vår paroll när det blåser 
upp till storm med
S.K.P
Kommunister i världen framtiden vi 
bär den

Dikter
Skönhets – riket förutsätter verklig

samhälls – känsla alldeles fullt ut,

att gemensamt äga vara till

– detta tillstånd uppnås genom kamp

arbetande mänskor fattiga

emot kapitalets elände

men segern viss – den inom räckhåll är

Bortom Dragspelsgators höghus flammar

soluppgången som förkunnar att

förstörelsens och mörkrets tider slutar,

EUs  USAs och  Natos makt

granat – triumfer upphör äntligt och

gemenskap arbetande massors rön

iNgemar kristeNssON

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

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

Jämngammal med 
Oktoberrevolutionen
Vår kamrat Ann Mari Heyman i Stock-
holm fyllde 100 år den 27 september. 
Hon är född i Limmared i Västergöt-
land, några mil sydost om Borås, men 
flyttade som ung kvinna till Göteborg 
och blev sömmerska där. Hon blev 
som mycket ung fackklubbsordföran-
de och tillvaratog sina arbetskamra-
ters intressen. När hon till exempel 
krävde att hinkar med is skulle stäl-
las ut för att mildra hettan i arbets-
lokalen på sommaren blev hon inte 
populär hos arbetsgivaren.

1958 flyttade hon med sin make 
Gunnar och dottern för några år 
till Dresden i DDR, där Gunnar ar-
betade som översättare på förlaget 
Zeit im Bild. Informationsmaterial 
om DDR översattes bland annat till 
svenska. Tillbaka i Stockholm arbe-
tade Ann Mari på DDR:s turistbyrå 
på Vasagatan. Vi minns henne som 
alltid aktiv i Arbetarpartiet Kom-
munisterna, APK, och senare i SKP. 

Beslutsam och modig kunde hon, 
en proper dam, stå ensam i gången 
mellan T-Centralen och Centralsta-
tionen och sälja Norrskensflamman 
så länge tidningen var vår. Nu pre-
numererar hon på Riktpunkt.

Som pensionär blev det självklart 
PRO på Södermalm, där hon var en 
av eldsjälarna. Dottern säger att det 
var lättare att få tag på mamma när 
hon fortfarande hade en arbetsplats 
än när hon var pensionär. Nu bor 
Ann Mari kvar i sin lägenhet på Sö-
dermannagatan, med omsorg från 
barn och barnbarn samt hemtjänst. 

När det gällde hundraårsda-
gen sade hon: ”Nuförtiden är det 
så många som fyller hundra så det 
finns ingen risk att jag behöver 
möta kungen.”

barbara brädefOrs

Kamrat Ann Mari Heyman på partimöte i Stockholm,  
omgiven av partikamrater
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