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Innehåll

Polens kommunistiska parti, ropet på aktion 
mot förföljelsen av kommunisterna i Polen
Förföljelsen av Polens kommunistiska 
parti fortsätter. Rättegången mot med-
lemmarna i redaktionen för partiets tid-
ning ”Brzask” är planerad att starta om. 
Den första domstolssessionen kommer 
att hållas den 3:e mars.

Rättegången har fortsatt över 4 år trots 
den frikännande domen som rätten 
utfärdade förra året. Anledningen till 
att rättegången kunde startas om var 
åklagarens överklagande av domslutet. 
Under de senaste 4 åren har åklagarens 
kontor varit direkt underordnat reger-
ingen. Denna rättegång är en 
del av en kampanj som starta-
des av de statliga myndigheter-
na för att förklara Polens kom-
munistiska parti illegalt.

En annan antikommunistisk 
attack är ett försök att krimi-
nalisera den kommunistiska 
aktiviteten genom ändringar i 
strafflagen. Artikel 256 i lagen 
har ändrats, så att den förbju-
der kommunism och likställer 
den med nazism och fascism, 
då lagen tidigare inkluderade 
kommunismen bland de ”tota-
litära systemen”.

Under de senaste åren har denna 
artikel använts väldigt brett, vilket 
rättegången mot CPP och ”Brzask” 
visar. Den nya versionen av lagen för-
bjuder ideologin, symboler och annat 
innehåll(skrifter, inspelningar) kopplat 
till kommunism. Den nya lagen höjer 
också straffet från 2 till 3 års fängelse. 
Dessa ändringar röstades igenom av 
parlamentet och skickades till författ-
ningsdomstolen.

Repressionen åtföljs av den anti-
kommunistiska politiken som går ut 
på att skriva om historien och avlägsna 

monument och gatunamn kopplade 
till kommunismen och arbetarrörelsen 
från allmänna platser. En betydande 
del av de planerade omdöpningarna av 
gator drogs tillbaka under protesterna 
som triggades i Polen.

Vi kräver att alla förföljelser mot 
kommunisterna och kriminaliserandet 
av kommunistiska idéer i Polen stop-
pas omedelbart och att alla antikom-
munistiska lagar dras tillbaka.

Vi uppmanar de kommunistiska 
partierna att, inför den internationella 
aktionsdagen den 2:a mars, anordna 

solidaritetsprotester mot 
den politiska förföljel-
sen genom att skicka in 
namnlistor och/eller or-
ganisera manifestationer 
framför polska ambassa-
der runtom i världen.

pOleNs kOmmuNis-
tiska parti
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ledare

Klasskamp – Kvinnokamp
Vi närmar oss den 8 mars, internatio-
nella kvinnodagen. Internationella kvin-
nodagen instiftades på den andra socia-
listiska kvinnokonferensen i Köpenhamn 
1910 på initiativ av den tyska kommu-
nisten Clara Zetkin. Speciella kampda-
gar för att uppmärksamma kvinnornas 
situation utlystes runt om i världen. Den 
23 februari 1917 strejkande 2 miljoner 
ryska kvinnor för fred och bröd, samti-
digt som deras män, pappor och söner 
användes som kanonmat åt den ryska 
staten i samband med första världskri-
get. De strejkande kvinnornas massiva 
protester spelade en avgörande bety-
delse fört sarregimens fall 4 dagar se-
nare. Den 23 februari, när detta hände, 
är enligt den i Ryssland då använda 
julianska kalendern samma dag som 8 
mars enligt den gregorianska kalendern 
som vi använder idag. Strax efter den 
socialistiska Oktoberrevolutionen blev 
dagen förklarad som allmän helgdag. 
I samband med den andra kommunis-
tiska kvinnokonferensen i Moskva 1921 
beslöts att dagen också skulle bli känd 
som den internationella kvinnodagen. 
Några årtionden senare blev dagen 
också en arbetsfri dag i Sovjetunionen. 
Sedan 1978 är dagen inskriven i FN:s ka-
lendarium över dagar att fira. 

Bakgrunden till 8 mars är politisk. 
Dagen uppmärksammas dock nuför-
tiden på många olika sätt. Män köper 
blommor till sina fruar med ett gratula-
tionskort. Chefer bjuder sina kvinnliga 
anställda på kakor. I delar av världen 
ses dagen som en vilodag, eftersom den 
där fortfarande är en helgdag. På andra 
platser genomförs kraftfulla demon-
strationer mot de orättvisor som drab-
bar kvinnorna.

För kommunisternas del är dagen 
inte en tid för uppvaktande eller tid för 
vila. Det är inte heller en dag då vi ska 
kämpa för jämställdhet, för den kam-
pen måste givetvis bedrivas alla årets 
dagar. För vår del är dagen till för att 
mana till stärkt kamp, till att inten-
sifiera striden för kvinnans och hela 
mänsklighetens frigörelse, för det går 
nämligen hand i hand. Klasskampen 
och kvinnokampen är och måste gå 
hand i hand för att den inte ska vara 
förgäves.

Situationen i Sverige idag är alarme-
rande och värst är den för kvinnorna, 
eftersom de under kapitalismen lever 
under ett dubbelt förtryck. De lönear-
betar i hög omfattning samtidigt som 
de får ta det huvudsakliga ansvaret 
för hemmet, vilket i synnerhet drabbar 

arbetarklassens kvinnor. De hamnar 
längst ner i samhällshierarkin eftersom 
de både är kvinnor och arbetare. 

Omkring 80% av kvinnorna i ar-
betsför ålder arbetar, och det är en av 
de högsta siffrorna i världen – samma 
siffra för männen ligger på omkring 
86%. Kvinnor arbetar i betydligt höge 
utsträckning än männen inom den re-
produktiva sektorn. 95% av alla för-
skolelärare och 92% av alla under-
sköterskor är kvinnor.Andra kraftigt 
kvinnodominerade yrken är barnskö-
tare, vårdbiträden och städare. Trots 
den helt avgörande roll dessa yrken 
spelar är de både undervärderade och 
kraftigt underbetalda. 

Deltidsanställningar inom ovan 
nämnda yrken är också betydligt hö-
gre än genomsnittet. Bland det som 
traditionellt ses som arbetare är hela 
53% av kvinnorna deltidsanställda 
medan motsvarande siffra för männen 
är 17%. Bland tjänstemännen är 29% 
av kvinnorna deltidsanställda medan 
11% av männen är det. 

Kvinnor tjänar mindre än männen, 
89% av vad en man tjänar om man ser 
på den faktiska månadslönen. Beräk-
nar man antalet sjukdagar, Vab-dagar 
och allt som påverkar årsinkomsten 
blir orättvisan än större. På årsbasis 
tjänar en kvinna 76% av vad en man 
gör. 

Här behöver man också tänka på att 
kvinnor ofta själva inte ställer sig bak-
om kraven på heltidsarbete eftersom 
detta drabbar familjen, främst barnen, 
hårt – att kvinnor nödtvunget priorite-
rar tid över pengar måste leda till ett 
krav på en kortare arbetsdag med full 
lön för både män och kvinnor, så att 
ingen familj ska behöva välja vem som 
ska hamna i ekonomiskt beroende.

Det finns doktorsavhandlingar i hur 
ojämställdheten yttrar sig. Att pensio-
ner, semesterersättningar och i princip 
allt påverkas av ovanstående behöver 
vi inte gå in på särskilt i dessa spalter. 
Vad däremot doktorsavhandlingarna 
saknar är realistiska lösningar på de 
problem vi står inför. 

I de allmänna diskussionerna hörs 
krav på att bolagsstyrelserna måste 
innehålla fler ledande kvinnor. Vi går 
på tvären mot detta. Bolagsstyrelser-
nas enda intresse är att tjäna så mycket 
pengar de bara kan på sin verksamhet. 
Ju lägre löner bolagen behöver betala 

ut desto större vinster gör dom. Att 
pressa alla kostnader är för dom en 
överlevnadsinstinkt, oavsett om deras 
styrelser består av män eller kvinnor, 
i den allt hårdare internationella kon-
kurrensen. De tjänar på att en stor del 
av kvinnorna är deltidsanställda, de 
tjänar på att kvinnor har lägre löner. 
Folket däremot tjänar på att avskaffa 
just dessa bolagsstyrelser och själva ta 
kontrollen över företagens verksamhe-
ter. Vinsterna som folket själva skapar 
ska gå till en ordentlig vård för alla, 
ett samhälle där skolorna inte behö-
ver skära ner utan istället kan rusta 
upp och där hemtjänstpersonalen inte 
längre behöver springa mellan besöken 
hos sina vårdtagare för att hinna gå på 
toaletten.

Vi hör också de i den allmänna dis-
kussionen som framhåller den kommu-
nala verksamheten som föredöme. Vad 
de tycks ha glömt är att den kommu-
nala, eller för den delen den regionala 
eller statliga verksamheten styrs efter 
samma mekanismer som de privata bo-
lagen. Det ska ”effektiviseras” på bäs-
ta sätt. Att personalen får leva under 
konstant ohälsosam stress bekommer 
inte politikerna, därför att de alla, från 
vänster till höger, försvarar det system 
som gör det nödvändigt att hålla nere 
kostnaderna för det ”offentliga” så att 
storföretagen kan klara sig i den inter-
nationella konkurrensen. Allt de gör 
bekräftar detta. Annars hade vi sett 
massrekryteringar av personal till sko-
lornas underbemannade lokaler och till 
vårdens stressade medarbetare. 

Klasskampen och kvinnokampen går 
hand i hand. Tillsammans kan arbetar-
klassens kvinnor och män genomföra 
storverk så som de gjorde i Ryssland. 
Tillsammans kan vi kämpa för ett sam-
hälle där folkets bästa har ersatt stor-
företagens vinstbegär. Då kan vi på 
nytt införa en dag, för att hedra alla de 
kvinnor inom vård, skola och omsorg 
som bär upp samhället på sina axlar. 8 
mars är ett lämpligt datum för en så-
dan dag. Att dagen inte är helgdag i 
Sverige måste få bli ett minne blott. 

Clara Zetkin var på det klara över 
att kampen är gemensam, därför är det 
viktigt att påminna om hennes ord:

”Proletariatets kvinnor kämpar sida 
vid sida med männen ur hennes klass, 
mot det kapitalistiska systemet.”

Bara så kan vi nå en frigörelse för 
hela mänskligheten och i denna anda 
måste vi fira 8 mars. Har du något att berätta?

 Mejla: riktpunkt@skp.se
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InrIkes

VATTEN - 
DESS FOTAVTRYCK OCH FÄRGER
Den här texten är en del av det diskus-
sionsmaterial som snart kommer att 
vara klart inför utarbetandet av SKPs 
miljöprogram. Vi hoppas att SKPs en-
gagemang för miljön ska göra skillnad 
– alla läsare är välkomna att delta i dis-
kussionen i Riktpunkt! Läsare som vill ha 
ett dokument med källorna angivna kan 
höra av sig till redaktionen.

Idag talas det om vattenförbrukning 
som en stor och viktig miljöfråga och 
något som har blivit ett allvarligt hot 
för mänskligheten. Redan nu är det så 
att 2,1 miljarder människor saknar till-
gång till rent vatten. Nästan 160 mil-
joner människor tvingas hämta orent 
dricksvatten ur öppna källor som sjöar, 
floder och dammar. Runt 480 000 barn 
under fem år dör i diarrésjukdomar 
varje år, något som oftast beror på brist 
på rent vatten och bristande hygien. 
Det innebär att mer än 1 300 barn un-
der fem år dör varje dag på grund av 
smutsigt vatten och dålig hygien och sa-
nitet. Denna förfärliga sanning är inte 
en naturlag: den beror på hur vi använ-
der planetens vatten för produktion av 
prylar och profit, istället för på ett sätt 
som är bra för människorna. Vattnet i 
områden med stor befolkning och be-
gränsad tillgång används alltför ofta till 
odling av exportgrödor som i många 
fall behöver konstbevattning, medan 
konsekvenserna av denna produktion 
får bäras av dem som har det sämst.

Och som om det inte vore nog, hål-
ler människan på att skapa en situation 
där vattnet blir ett långsiktigt miljöpro-
blem i allt större delar av världen ge-
nom klimatförändringar, miljöfientlig 
jordbruksproduktion och föroreningar. 
Nu uppmanas vi att vara vaksamma på 
hur vi konsumerar också ur vattensyn-
punkt och förvirringen är tämligen stor 
bland alla som ändå försöker leva mil-
jövänligt.

För att reda ut begreppen så kan 
man börja med att påminna om vad vi 
lärde oss i grundskolan - att vatten inte 
försvinner bort från jorden, utan det 
finns kvar i olika former som är mer el-
ler mindre användningsbara. Vattnets 
kretslopp, alltså. När man talar om 
vattenförbrukning menar man följakt-
ligen att vatten som är rent, friskt och 
användbart går åt, men det försvinner 
inte: det blir till något annat: förorenat 
vatten eller saltvatten exempelvis. Det 

handlar därför inte bara om ”vatten”, 
utan det viktiga är ”vilket vatten.” 

VAttenfotAVtryck
Man brukar numera dela in vattenfot-
avtrycket (hur mycket vatten som går åt 
för att framställa en produkt) i grönt, 
blått och grått vatten. Det gröna vatt-
net är det som regnar ned på världen 
och förbrukas av växter och djur direkt. 
Konkret i jordbruksproduktionen är det 
vatten som bevattnar skörden av olika 
produkter, eller som djuren dricker av. 
Det kan förstås också sippra ned i mar-
ken och hållas kvar där av växternas 
rötter. Till sist återförs det här vattnet till 
atmosfären – eller det kan bli till grund-
vatten eller rinna av i form av ytvatten. 
Grund- och ytvatten räknas som blått 
vatten som kan användas till bevatt-
ning, produktion och förbrukning, och 
som sedan återförs till naturen igen efter 
användning. Grått vatten till sist är den 
mängd vatten som går åt för att späda ut 
de föroreningar som det återförda vatt-
net tar med sig till en acceptabel nivå. 

Att tänka på allt blått vatten som rätt 
och slätt användbart leder emellertid fel. 
Blått vatten som kan pumpas upp ur en 
grundvattenådra och direkt används för 
bevattning, industri eller förbrukning är 
en sak, medan blått vatten som runnit 
av från kompakterade och fördärvade 
jordar, eller från gigantiska asfalterade 
urbana områden är något helt annat. 
Det senare hamnar så småningom i ha-
vet, där det ju inte längre är blått vatten 
utan saltvatten… som måste avsaltas el-
ler på annat sätt kräver stora tekniska 
resurser för att bli användbart blått vat-
ten igen. Vad som händer i världen är 
att vi hela tiden skapar mer av det blåa 
vatten som rinner av och bara leds vi-
dare ut i vattensystemen, och att vi där-
med till sist förvandlar blått vatten till 
saltvatten: slutmålet för världens floder 
är som bekant havet (jovisst, en del av 
det avdunstar såklart och kommer ned 
som regn igen, men proportionerna är 
inte fördelaktiga).  

Sedan finns också vad vissa forskare 
kallar svart vatten, det fossila vatten 
som skapats och lagrats under årmiljo-
ner och som är människans nödresurs 
– något som inte bör användas för dag-
ligt bruk, såsom nu sker i stora delar 
avt.ex. USA och Kina. När det är slut 
kommer det inte tillbaka inom mänsk-
ligt relevanta tidsepoker. (Inom paren-

tes: Gaddafis numera sammanbrutna 
projekt för en grönskande libysk öken 
byggde exempelvis helt på fossilt vatten- 
men vad behöver en diktator bry sig om 
hållbarhet…)

Hur det ser ut med förbrukningen av 
de olika vattenfärgerna kan man räkna 
ut för olika produkter (för det svarta 
vattnet saknas dock uppgifter, det går in 
i det blåa), och i toppen hittar vi sådant 
som nötkött, avokado, nötter, choklad, 
kaffe – alltså livsmedel som det går åt 
ohyggligt mycket vatten för att produ-
cera. Ett exempel är 17 196 liter per kg 
för choklad – här handlar det visserligen 
mest om grönt vatten, men eftersom 
odlingen av kakao sker på mark som 
skulle behöva användas för produk-
tion av mer värdefulla och mindre vat-
tenkrävande livsmedel för lokalbefolk-
ningen är det naturligtvis illa nog ändå. 
Kakao, nötter och kaffe är förstås ”mo-
nokulturgrödor” som genererar stor 
profit åt jordbrukskapitalister. Förutom 
att de slukar vatten, så leder de också 
till avskogning (mer odlingsareal, min-
dre skog = mindre upptag av koldioxid 
från luften, snabbare global uppvärm-
ning) och ökad användning av bekämp-
ningsmedel. I sinom tid resulterar detta 
i döda jordar, och därmed ökad avrin-
ning av vattnet som då blir blått istäl-
let för grönt innan det blir oanvändbart. 
Det är ett ont kretslopp i en nedåtgå-
ende spiral

Bomull nämns också ofta i det här 
sammanhanget, och då ser det ut såhär: 
10 000 liter per kg är det globala ge-
nomsnittet, vilket betyder att en skjorta 
ungefär motsvarar 2500 liter, ett par 
jeans 8000 liter. Hur mycket vatten som 
går åt skiljer sig enormt från område 
till område – längst ner finns bomull 
från Kina som gör av med 6000 liter/
kg medan bomull från Indien i förbruk-
ningstoppen gör av med hela 22500 
liter/kilo. Bomull är bevattningskrävan-
de, så hela 33 % av vattenåtgången är 
blå, och det krävs en hel del vatten för 
att spä ut de resulterande föroreningar-
na också. Bomullsodling orsakar också 
stora lokala katastrofer – Aralsjöns ut-
torkning och försvinnande (tillsammans 
med en hel fiskenäring och annat jord-
bruk) handlar om att tillrinningsfloder 
användes för bomullsodling istället i det 
forna Sovjet och sedermera i Ryssland).
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InrIkes

europA
Närmare hemma så har den Eu-
ropeiska klimatbyrån samman-
ställt en rapport där man finner 
att näringslivet i Europa förbrukar 
i genomsnitt runt 243 000 kubik-
hektometer, eller 243 000 miljoner 
kubikmeter, vatten om året. Mer-
parten av detta vatten (mer än 140 
000 kubikhektometer) återförs till 
miljön, men det innehåller då ofta 
orenheter eller föroreningar, bland 
annat farliga kemikalier. Jordbruket 
står för den största vattenförbruk-
ningen, närmare bestämt för unge-
fär 40-50 procent av allt vatten som 
förbrukas i Europa varje år. Jord-
brukets vattenförbrukning kommer 
också att öka, särskilt i sydeuro-
peiska länder, eftersom allt större 
jordbruksarealer måste bevattnas – 
det blir allt mindre regn och längre, 
varmare växtsäsonger på grund av 
klimatförändringen. Dessutom an-
vänds vatten i energiproduktionen 
för att kyla ner kärnkraftverk och kraft-
verk som drivs med fossila bränslen. Sen 
följer varierande mindre förbrukare och 
till sist hushållen.

Det som beskrivs är alltså i stort sett 
samma sak som för resten av världen. 
Vi kan komplettera med att vattnet i 
England beräknas vara slut om 25 år 
om man fortsätter på samma sätt som 
nu, enligt James Bevan, chefen för Stor-
britanniens miljömyndighet – alltså 
knappast en person som är särskilt re-
bellisk och radikal.  Detta handlar nu 
alltså bara om vattnet i det geografiska 
Storbritannien, och inte om de tusen-
tals liter vattenförbrukning som går åt 
för produktionen av importerade varor. 
Han påpekar också att omkring 3 mil-
jarder liter vatten går till spillo varje dag 
i England genom läckage – något som 
motsvarar över 20 miljoner människors 
förbrukning. Läckage betyder dåliga 
ledningar i klartext, alltså eftersatta re-
parationer och utbyten eftersom sådant 
inte är direkt lönsamt för kapitalet. Och 
i Sverige använder vi likt britterna 140 
liter vatten om dagen per person, och 
om vattnet som går åt till produktion av 
mat, kläder och varor, räknas in stiger 
siffran till ungefär 3 900 liter per per-
son. Vi medverkar alltså direkt till att 
människor dör av förorenat vatten och 
svält på grund av felaktigt använd od-
lingsmark. Vi medverkar också genom 
vår produktion och konsumtion till en 
skenande klimatförändring som kom-
mer att driva upp problemen till allt ex-
tremare nivåer.

frAmtiden
Så är lösningen att vi alla ska sluta äta 
nötter och choklad och avokado, sluta 
dricka kaffe, bara köpa bomullskläder 
från Kina, och att vi dessutom inte ska 
flyga eller äta nötkött, att vi ska cykla 
till jobbet och sortera våra sopor samt 
ta med tygpåse (av återvunnet tyg) till 
affären? Förutom att det kan bli lite 
mycket för den enskilde att hålla reda 
på så är det naturligtvis ineffektivt på 
ett större plan. Kapitalismen medför att 
en viss typ av produkter finns till salu, 
och vi pressas att köpa dem med alla till 
buds stående medel. En miljövänlig pro-
duktion blir idag en nischad produktion 
för de få som orkar hålla reda på detta, 
om inte kapitalismen kan lägga beslag 
på den och omvandladen till en profitgi-
vande produktion som snart förlorar sin 
miljövänlighet. Se på etanolbilarna som 
marknadsfördes så energiskt och som 
ledde till monokultur av majs och ned-
huggning av skog i Latinamerika för att 
tillverka bränsle. Dessutom är livsom-
ständigheterna för de arbetande männis-
korna inte gynnsamma för att orka med 
ett omfattande konsument-miljötänk, 
och det vet kapitalet om.

Lösningen är förstås ett annat, socia-
listiskt samhälle – och det samhället kan 
mycket väl innebära att vi får klara oss 
med mindre choklad och kaffe. Men det 
är en enorm skillnad på att en individ 
ska välja mellan hundratals alternativ 
och pricka rätt, och att det finns en kol-
lektiv, samhälleligt beslutad och genom-
förd planering för valet av produktion 
och konsumtion.  I det samhället kom-
mer vi förhoppningsvis också att ha råd 
och tid att utveckla alternativ, eftersom 
forskning får kosta och kreativa experi-

ment likaså: kanske kan växthus drivas 
miljövänligt i Sverige för att förse oss 
med litet extra lyx att äta? Kanske färs-
ka lokalproducerade, ekologiska pro-
dukter kan kompensera för besprutade 
teblad och avokados, om vi kan lära av 
Kubas permakultur och anpassa den 
till våra breddgrader. Kan vi återvinna 
och omarbeta textilier som redan har 
producerats en gång och skapa nya och 
vackra saker – det är ju något som entu-
siaster redan gör i liten skala, så varför 
inte planerat och i större omfång…

Är det då tillräckligt att kämpa för 
socialismen? På vägen dit, ska vi inte 
bry oss lite om vattenfotavtrycket och 
de ekologiska valen ändå? Jovisst, det 
tycker jag nog. Men inte för att gör en 
jättestor skillnad för världen och för att 
vi ska känna oss duktiga, utan för att 
det visar hur man kan tänka och hur 
man kommer att kunna tänka senare 
i en mycket större skala – idag blir det 
blir en källa till diskussion och en liten 
mini-implementering av att visa att man 
inte måste gå på alla kapitalets förförel-
setrick.

Jag tror att socialismen kommer att 
bli materiellt betydligt stramare än den 
hejdlösa kapitalismens konsumtions-
kultur, men kvantitet kommer att ersät-
tas av kvalitet. Kvalitet är detsamma 
som kreativ utveckling, inflytande över 
produktion och konsumtion direkt i fa-
briken och bostadsområdet, hälsa och 
hållbarhet, ett gott liv. Den kvaliteten 
kan kapitalismen inte ge oss – den kan 
bara ge oss prylar, vattenbrist, dålig mat 
och en förstörd värld.

mariNa WeilguNi
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Snöröjningen i Härjedalen
Kommunalskattens medelvärde (kom-
mun plus region) uppgår 2019 till 
32,19%. I Härjedalen är siffran 34,17% 
viket innebär att vi knappast kan sägas 
tillhöra någon av landets lågskattekom-
muner likt Danderyd och Lidingö.

Den kommunala skatten, taxor och 
avgifter är en stor summa som tas av 
arbetarnas och folkets lön. Tjänster 
som vatten, avlopp och avfall ingår inte 
i skatten utan betalas genom separata 
taxor. Samma sak gäller avgifter som 
förskolan, bygglov mm. som betalas 
direkt till kommunen och dess kassa. 
Därmed går ca hälften av en arbetares 
lön till kommunala skatter, taxor och 
avgifter.

Som extra lök på laxen har nu full-
mäktige i Härjedalen beslutat att vi 
som bor utanför de centralaste delarna 
av kommunen i framtiden själva skall 
betala även för snöröjningen. Vi som 
drabbas av detta horribla beslut har via 
Tidningen Härjedalen (29/1-20) blivit 
upplysta om att vi kan bilda vägfören-
ingar som skall registreras av Lantmä-
teriverket. Om en förening blir registre-
rad av Lantmäteriverket, vilket kan ta 
upp till 3 år, har vi även möjlighet att 
söka ett ”snöbidrag” på 1000 kronor. 
Vidare upplyser TH om att Lantmäte-
riverket tar ut en registreringsavgift på 
100 000 kronor om föreningen omfat-
tar mer än 5 fastigheter. Nu är det inte 
första gången kommunledningen ger 

sig på snöröjningen, redan 2010 kom 
första attacken då man beslutade att 
upphöra med snöröjningen åt pensio-
närerna.

Nu 2020 borde rimligen kommun-
ledningen och dess låtsasopposition 
i Härjedalen begripa att inte längre 
går att krama mer vatten ur Härjeda-
lens stenar. Gör om och gör rätt för en 
gångs skull. Saken blir inte bättre av att 
Lars-Olof Mattsson (M) ordförande i 
samhällsbyggnadsutskottet i TH den 5 
februari förklarar att han talat med en 
Funäsdalsbo som årligen betalar 7000 i 
snöröjningsavgift och tycker det är top-
pen med den ynka summan. Vad skall 
man säga om ett sådant uttalande. Det 
bästa och lindrigaste kan väl bara bli: 
God natt, herr kommunpolitiker.

I Härjedalen finns ingen skillnad på 
hur de olika ”blocken” förvaltar kom-
munen. Här ingår socialdemokrater 
och de borgerliga partierna i en här-
lig allians för att ruinera kommunens 
arbetande befolkning. I bästa fall kan 
Vänsterpartiet någon gång pipa till 
men någon opposition är de inte. Det 
är de här politikerna som bestämmer 
att lägga ned vitala verksamheter i 
form av skolor, förskolor, äldreboen-
de, kommunikationer mm. Det är de 
i denna härliga allians som lägger ut 
äldreboendet i Lillhärdal på Blocket, 
dit man vanligtvis vänder sig för att 
köpa en begagnad bil eller en nedsutten 

skinnsoffa.
Enligt Sveriges Kommunistiska Parti 

i Härjedalen har nu utvecklingen nått 
vägs ände och det måste framstå för 
alla läskunniga att kapitalismen inte 
kan lösa våra problem. Det är nu dags 
att ställa folkmakten och behovet av 
socialismen överst på dagordningen.

Vi från SKP vill därför framhålla föl-
jande krav som omedelbara och ofrån-
komliga.

Skrota dagens kommunala skattesys-
tem. Skatten skall tillfalla staten och 
fördelningen till det lokala samhällets 
organisation ska vara centralt planerad 
med prioriteringar, rättvis och efter fol-
kets behov. Inga extra taxor och lokala 
avgifter ska drabba arbetarna.

Inga entreprenörer ska verka i sko-
lan och vården. Ingen personal skall 
hyras in från bemanningsföretag.

Inga nedskärningar ska förekomma 
i den kommunala servicen, ingen pri-
vatisering i form av kommunala aktie-
bolag, ingen personalminskning skall 
förekomma.

sveriges kOmmuNistiska parti 
i HärjedaleN

lars luNdberg

ILLUSTRATIONSBILD. FOTO: HOLGER ELLGAARD/WIKIMEDIA COMMONS (CC BY-SA 3.0)
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Sverigedemokraterna och arbetarna
En ständig följetång inom svensk vän-
ster handlar om hur Sverigedemokra-
terna ökar sitt stöd bland arbetarna. 
Problemet – för det är ett problem – re-
duceras konstant till att handla om att 
vänstern inte skulle ta sig an de problem 
som arbetarna upplever, utan att bara 
Sverigedemokraterna skulle göra det. 
Det är dock en förklaring utan större 
förankring i verkligheten och den byg-
ger sannerligen inte på en solid och ve-
tenskaplig analys av svensk politik och 
svenska arbetare. Problemet är långt 
mer komplicerat och det kräver en seri-
ös analys om kommunisterna ska kunna 
tackla det hela på ett korrekt sätt.

I en serie artiklar under våren kommer 
vi därför att titta på arbetarnas stöd för 
Sverigedemokraterna. Vi ska se hur stö-
det faktiskt ser ut och i vilka arbetar-
grupper stödet är som störst. Vi ska titta 
på hur arbetarklassens sammansättning 
har förändrats och vilka slutsatser man 
kan dra av detta i förhållande till ar-
betarnas stöd för Sverigedemokraterna. 
Vi ska också titta på vad som bäst kan 
kallas avorganiseringen av arbetarrö-
relsen, för att se hur avvecklingen av 
arbetarklassens politiska kultur påver-
kat stödet för Sverigedemokraterna. Ur 
allt detta ska vi till sist försöka dra lite 
slutsatser.

Analysen gör inga anspråk på att 
vara komplett eller omfatta alla rele-
vanta aspekter, utan syftar snarare till 
att visa problemets komplexitet och i 
vilken riktning en lösning måste kom-
ma. Förhoppningsvis kan det också 
leda till en konstruktiv och positiv dis-
kussion!

Hur ser stödet för Sverigedemokra-
terna ut bland arbetarna?

Utgångspunkten för detta är den 
partisympatiundersökning som Statis-
tiska Centralbyrån (SCB) genomförde i 
november 2019. Den ger en rad upp-
gifter om vilka grupper som stödjer 
vilka partier.

Bland de som deltog i undersökning-
en och som kategoriserade sig själva 
som arbetare stödde 30,3 procent So-
cialdemokraterna medan 27,7 procent 
gav sitt stöd till Sverigedemokraterna. 
Stödet för de senare kommer fram-
för allt från privatanställda arbetare, 
medan stödet för Socialdemokraterna 
är som störst bland de kommunalt 
anställda. Detta reflekterar också en 
grundläggande skillnad mellan könen: 
män, oftare anställda i privat sektor, 
röstar hellre åt höger, medan kvinnor, 
oftare anställda i sociala yrken, alltså i 

kommunal sektor, röstar hellre åt vän-
ster. Det är också värt att nämna att 
stödet för Vänsterpartiet i denna grupp 
ligger på runt 10 procent.

Om Socialdemokraterna är större än 
Sverigedemokraterna bland arbetarna 
i allmänhet, är de ännu större bland 
de organiserade arbetarna i synnerhet. 
Bland de LO-anslutna arbetare som 
deltog i undersökningen stödde 35,5 
procent Socialdemokraterna medan 
27,3 procent stödde Sverigedemokra-
terna. I LO-gruppen har Vänsterpartiet 
lite mer än 12 procent. Skillnaden mel-
lan män och kvinnor framträder också 
här på samma sätt som förut. Hos LO-
kvinnorna är Socialdemokraterna dub-
belt så stora som Sverigedemokraterna 
och hos LO-männen är Sverigedemo-
kraterna några procentenheter större 
än Socialdemokraterna. 

Bland de som inte alls är fackligt an-
slutna är bilden helt annorlunda. Från 
att ha varit största parti bland arbetar-
na i allmänhet och bland de LO-anslut-
na i synnerhet blir Socialdemokraterna 
i denna grupp bara tredje största parti 
med stöd av bara 18 procent. Störst är 
Moderaterna med 22,6 procent, följda 
av Sverigedemokraterna med 19,7. 
Centerpartiet placerar sig i denna kate-
gori på en betryggande fjärdeplats och 
kvalar in på 10,3 procent.

Två avslutande, men ack så viktiga 
kommentarer vill jag hinna göra innan 
vi går vidare. För att göra detta måste 
vi gå tillbaka till 2014, eftersom ingen 
så detaljerad statistik ännu presenterats 
kring valet 2018. När denna presente-
ras får vi ta ny ställning, men till dess 
måste vi utgå från vad vi har.

I en undersökning som Valforsk-
ningsprogrammet vid Göteborgs Uni-
versitet gjort avseende valet 2014 kan 
de konstatera att det är en viss skill-
nad mellan kategorierna arbetare och 
arbetare med arbetsledande funktion. 
Hos den förra gruppen var stödet för 
Socialdemokraterna 42 procent och för 
Sverigedemokraterna 17 procent. Hos 
den senare gruppen föll stödet för Soci-
aldemokraterna till 36 procent medan 
det för Sverigedemokraterna ökade till 

21 procent. Håll i minnet att detta var 
2014 och att siffrorna därför idag ser 
annorlunda ut – att det stämmer be-
kräftas dock även på annat håll, vilket 
vi återkommer till.

En viktig aspekt av diskussionen 
kring Sverigedemokraterna, som dock 
ofelbart glöms bort eller ignoreras, 
berör röstskolkarna. Med hjälp av bo-
ken Svenska väljare, som publicerades 
2016 och som innehåller omfattande 
statistik kring valet 2014, träder föl-
jande bild fram.

24,6 procent av alla industriarbetare 
och 17,8 procent i gruppen ”övriga ar-
betare” röstade inte alls. Bland indu-
striarbetarna var det 15 procent som 
stödde Sverigedemokraterna och 11 
procent gav sitt stöd till Vänsterpartiet. 
Av de ”övriga arbetarna” gav 18 pro-
cent sitt stöd till Sverigedemokraterna 
och 6 procent gav sitt stöd till Vän-
sterpartiet. Bland LO-medlemmarna 
valde 22,5 procent att stanna hemma. 
I samma val hade Sverigedemokraterna 
stöd av 15 procent av LO-kollektivet. 
Det var alltså fler som stannade hemma 
och valde att inte rösta i valet 2014 än 
som röstade på Sverigedemokraterna! 
Mer aktuella siffror finns tyvärr inte 
– när dessa kommer får vi återigen ta 
ställning, men detta aktualiserar ändå 
frågan: varför pratar ingen om dessa 
arbetare?

Vi har i den här artikeln kunnat 
presentera statistik om arbetarnas po-
litiska sympatier som visar en tydlig 
tendens: hos högern samlas de mest re-
aktionära, de mest oorganiserade och 
de minst (klass)medvetna arbetarna 
(om facklig anslutning tillåts tolkas 
som ett tecken på ett i alla fall grund-
läggande medvetande). Hos högern 
återfinns i högre utsträckning de arbe-
tare som strävar efter makt och person-
lig framgång.

Utifrån det vi sett hittills kan Sveri-
gedemokraternas framgångar hos arbe-
tarklassen knappast tillskrivas en ovilja 
från vänstern att ”ta i de tuffa frågor-
na”. Frågan är så otroligt mycket mer 
komplex än så och vi ska i kommande 
artiklar titta på varför en del av arbe-

tarklassen återfinns hos Sveri-
gedemokraterna.

aNdreas söreNseN
Lyssna på Radio Kommunist
Varje fredag 18 -19.00
www.kommunist.se
Telefonnummer till studion
040-437070
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Kommunutredningen går i kapitalismens 
spår – frivilliga kommunsammanslag-
ningar är den räddning utredarna föreslår
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Regeringens kommunutredning på 762 
sidor är klar efter närmare tre års arbe-
te. Experter och representanter för alla 
riksdagspartier är klara med att konsta-
tera den dåliga situationen i kommuner-
nas ekonomiska och sociala frågor på 
alla nivåer: personalbrist, oförmåga att 
planera, avsaknad av strategier osv. 

Det är några få kommuner som klarar 
av att hålla budgeten i balans. De flesta 
kommunerna kan inte lösa sina eko-
nomiska problem. 69 kommuner (24 
procent) har ett negativt ekonomiskt 
resultat, jämfört med 19 kommuner (7 
procent) 2017. Endast 109 kommuner 
(38 procent) av 290 hade 2018 det re-
sultat på 2 procents överskott som la-
gen kräver. 

Mindre kommuner har också sämre 
möjligheter att jobba strategiskt och 
utvecklingsinriktat samt att söka och 
ta del av riktade statsbidrag. 

Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) förutser en fortsatt försämring 
av kommunernas ekonomiska resultat 
under åren 2019–2022 på grund av 
den demografiska utvecklingen. SKR 
har bedömt att kommunsektorn (in-
klusive privata aktörer) behöver nästan 
200 000 fler anställda 2026 jämfört 
med 2016. Dessutom behöver 300 000 
anställda ersättas på grund av pensio-
neringar. 

Om den kommunala verksamheten 
fortsätter att växa i samma takt som 
under senare år, så ökar behovet av 
personal dessutom med ytterligare cir-
ka 70 000 anställda. Störst ser rekry-
teringsbehoven ut att bli när det gäller 
lärare, förskollärare och personal inom 
äldreomsorgen. Det är redan i dag tyd-
ligt att små och perifert belägna kom-
muner har svårt att konkurrera om ar-
betskraften inom dessa yrkesområden. 

Varför har man hamnat där? Ut-
redningen pratar om demografiska 
problem och urbanisering men säger 
också: ”I och med EU-inträdet 1995 
tillkom även styrningen från EU som 
påverkar kommunernas verksamhet 
på olika områden. Under 1970-talet 
fanns också större möjligheter att på-
verka den kommunala ekonomin ge-
nom skattehöjningar än vad det finns 
i dag. Överflyttning av utförandet till 

privata aktörer 
ställer vidare 
högre krav på 
k o m m u n e r -
na att kunna 
leda, styra och 
k o o r d i n e r a 
verksamheter. 
Statliga myn-
digheters age-
rande påverkar 
också kommu-
nernas förut-
sättningar och 
utveckling”.

dyster frAm-
tid 
I rapportens 
sammanfat t -
ning står det: 
”Konjunktur-
institutet har 
beräknat att 
statsbidragen 
till kommuner-
na fram till år 
2040 skulle be-
höva öka med 
24 miljarder 
kronor per år 
för att kommu-
nallagens krav 
på en budget i 
balans och på 
god ekonomisk 
h u s h å l l n i n g 
ska kunna till-
godoses. Om 
kommunerna 
i stället helt 
på egen hand 
skulle finansie-
ra den förvän-
tade kostnads-
ökningen med 
höjda kom-
munalskatter, 
skulle skatterna i genomsnitt behöva 
öka med 3 kronor och 18 öre till år 
2040. 

Urbanisering och demografisk ut-
veckling innebär en ökad polarisering 
mellan stora och små kommuner”. 

friVilligA kommunsAmmAnslAg-
ningAr är utredningens inrikt-
ning.
Utredningen insisterar på att föreslå 
kommunsammanslagning, även om ex-
empel i Danmark, Finland och Norge 
visar att ekonomi och all annan verk-
samhet inte blir bättre av detta. Man 
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Specialgranskning av städ- 
och transportsektorn
Kommunalarbetaren rapporterar att 
Skatteverket i år specialgranskar städ-
branschen. Här handlar det om städning 
i offentliga lokaler och företagslokaler, 
något som ofta sker nattetid när det är 
lättare att fuska med anställningsvillko-
ren.

Tio procent av allt städarbete sker 
svart, menar Skatteverket och general-
direktören Katrin Westling Palm säger 
helt riktigt att svartarbete och illegal ar-
betskraft leder till att människor explo-
ateras och utnyttjas av skrupelfria ar-
betsköpare. Den andra branschen som 
ska specialgranskas är godstransportfö-
retagen, där samma typ av problem fö-
rekommer. Särskilt oklara anställnings-
förhållanden råder bland chaufförer 
som kör lätta lastbilar.

Nu är det ju svårt att tro att gransk-
ningen sker av omtanke om arbetar-
klassen – om till exempel papperslösa 
arbetare avslöjas lär de ju inte få up-
pehållstillstånd och jobb genom Skat-
teverkets försorg, snarare förpassas de 
väl ut ur landet till krig och misär.

Arbetsförhållanden, lön och i slutän-
den rätten att arbeta vitt och säkert är 
något som varken Skatteverket eller an-
dra statliga organ kan eller vill garan-
tera – därför behövs det ett helt annat 
samhälle där ingen är papperslös, ille-
gal eller helt enkelt bara fattig och utan 
jobb.

ILLUSTRATIONSBILD. FOTO: MIA ÅKERSTRÖM/

ARBETSMILJÖVERKET
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talar samtidigt om strategiskt part-
nerskap inom planeringen, att utjäm-
ningssystemet måste ändras, att man 
ska anstränga sig för fortsatt digitalise-
ring, att staten ska sluta med ”riktade 
statsbidrag” utan istället dela ut finan-
sieringsbidrag.

Det har inte heller har gått bra för 
de kommunala och interkommunala 
bolagen inom områden som tex. vat-
ten och avlopp eller avfallshantering, 
även om det bildas fler och fler. De-
ras tjänster har blivit dyrare. Skolor, 
äldreboenden, vårdhem, förskolor är 
verksamheter som kräver närhet kon-
staterar utredningen, och det är svårt 
att samverka kring dem.

Incitamenten för den frivilliga sam-
manslagningen kommer att vara 
skuldavskrivning, flera statsbidrag, 
avskrivning av studielån inte bara för 
kommunalanställda men även för dem 
som bestämmer sig att jobba på priva-
ta företag som finns i små och ”proble-
matiska” kommuner i inlandet. 

den kommunAlA modellen hAr 
misslyckAts, kApitAlismen är 
bAnkrutt.
Modellen är bankrutt, men utredning-
en insisterar på att behålla den med 
smärre förändringar. Utredarna erkän-
ner indirekt systemets förfall men får 
inte säga det högt. Systemet har inget 
annat alternativt än att dölja sanning-
en. 

Utredningen liknar en lista med oli-
ka önskemål inom ramen för kapitalis-
men. Men kommunisterna känner väl 
till att pengarna genom skatteomstruk-
tureringar och skattelättnader hamnar 
i monopolens fickor, för att stå emot 
den inhemska och internationella kon-
kurrensen.

Även om man avskriver skulderna 
för tillfället och ger olika incitament, 
kommer om några år samma problem 
att dyka upp igen, eftersom det demo-
grafiska problemet kvarstår, och det-
samma gäller urbaniseringen. Brist på 

personal och resurser kommer att fin-
nas kvar så länge finansieringen beror 
på invånarnas höga skatter och avgif-
ter, utan att för den delen skapa bättre 
service för arbetarens moderna behov, 
så länge det inte finns centralplanering. 

Utredningens förslag kommer inte 
att förändra folkets situation till det 
bättre. Istället försöker man förgäves 
snygga till kapitalismen. All statlig 
omorganisation har tvärtom visat att 
arbetarklassen och de arbetande män-
niskorna kommer att drabbas ännu 
hårdare.

kApitAlismen bär skulden
Pengar för att finansiera folkets moder-
na behov utan extra kostnader inom 
skolan, förskolan, omsorgen, vården 
men också för kortare arbetstid, bil-
ligare bostäder, semester, kultur, fritid 
och rekreation, etc. finns i kapitalets 
fickor.  

Arbetarna och det arbetande folket 
– ska inte drabbas av nya skatter 

och avgifter
– ska befrias från nuvarande skatter 

för vatten, avlopp, avfall, förskolan.
– Stora bolag och monopol ska be-

tala högre skatt.
– Kommunerna ska inte tillåta NA-

TO-övningar inom sitt område.
– Kommunerna ska bryta bandet 

med statens och EU: s direktiv och or-
der.

– Inga nedskärningar på service och 
personal men istället massrekrytering 
av personal som saknas.

– Rasister och fascister, som lägger 
skulden på flyktingarna för kommu-
nernas dåliga ekonomi, ska bekämpas.

Men det är inte kommunisternas roll 
att komma med konstruktiva förslag 
på hur man ska förvalta kommunerna 
till förmån för kapitalets behov utan 
istället 

– Att visa socialismens nödvändig-
het och aktualitet, med arbetarmakt, 
socialisering av produktionsmedel, 
central planering, arbetarstyre och so-

cial kontroll. 
– Att avslöja kommu-

nernas kapitalistiska roll 
och mobilisera folk till 
att protestera emot kapi-
talismen och dess repre-
sentanter på kommunal 
nivå. Att stå på arbetar-
klassens och folkets sida 
mot ekonomiska åtgärder 
som försvårar deras si-
tuation.

aNtON
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CHILE  - en artikel av Yanarca Antigal och en politisk kommentar från SKP:s Arbetsutskott

Neoliberalismen och demokrati kan inte 
gå hand i hand

Jag tittar på nyheterna på TV och blir 
bekräftad i att det är absurt att anta 
att världen kommer att övervinna den 
nuvarande krisen över en natt. Som un-
der andra epoker i historien, förbereder 
makteliten den sista kraftansträngning-
en för att bevara sitt enorma imperium. 
Det är uppenbart att den enda vägen 
framåt mot ett rättvist samhälle, är ar-
betarklassens enhet med en gemensam 
kampplattform, där alla progressiva 
krafter förenas.

Här bevisas än en gång att nylibera-
lismen är och blir oförenlig med en de-
mokrati, där offentlig utbildning är ett 
av de viktigaste målen. Den nuvarande 
regeringen har försökt återuppfinna ny 
kunskap men har underlåtit att utbilda 
människor i att kunna tänka fritt och 
kritiskt.

Det finns tre överordnade koncept 
som är betecknande för vårt nuvaran-
de samhälle: kapitalism, kolonialism 
och patriarkat. Det finns också andra 
mindre grupper som vi bör nämna, ex-
empelvis de konservativt religiösa. De 
tre grundläggande koncepten är sam-
manvävda med varandra för att kunna 
överleva, men motståndet mot dem tar 
inte upp kampen mot alla koncepten, 
utan är uppdelad och riktar sig mot en-
staka punktmål.

Kapitalismen bygger på billig ar-
betskraft, som måste få ett ständigt 
lägre värde. Nyliberalismen vill skapa 
arbetsplatser där fackliga rättigheter 
inte existerar, då man anser dessa vara 
överflödiga.Men detta är inte tillräck-
ligt, tillsammans med billig arbetskraft 
som devalveras måste det också fin-
nas obetalt arbete och de som levere-
rar det är kvinnorna, de färgade och 
ursprungsbefolkningen. Vi måste sluta 
tänka i separata antikapitalistiska, 
antikolonialistiska och anti-sexistiska 
termer. Det är farligt att fastna i dessa 
termer, eftersom det krävs en ny och 
annorlunda form av motstånd som är 
mycket svårare att organisera.

Costa Rica är ett tydligt exempel, 
här skapades en ganska viktig välfärds-
stat där landet inte hade någon armé 
eftersom det inte var nödvändigt. Se-
dan landets konstitution upprättades 
började staten drabbas av attacker från 
en höger som såg att deras privilegier 
ständigt var hotade av alla dessa soci-
ala rättigheter, som skapats. Privilegier 
för de få hade förvandlats till privile-
gier för alla. Man intensifierade inte 
bara den kapitalistiska dominansen 
utan man intensifierade också det rasis-
tiska och könsbaserade våldet.

Vad betyder begreppet nyliberal nek-
ropolitik? Vi kan slå fast att nekro be-
tyder död på grekiska. De nyliberala 
politikerna är dödens politiker, inte så 
mycket på grund av sina regeringar, 
som dödar oss med sina polisstyrkor, 
men de låter folket förgås genom sin åt-
stramningspolitik och utestängning. De 
hemlösa, de kroniskt sjuka och de be-
roende dör och flyktingarna drunknar 
på havets botten. Alla varelser som inte 
är lönsamma för nyliberalismen får ge 
vika.För att kunna upprätthålla denna 
nyliberala doktrin får politikerna dem 
som ingår i systemet att tro på myten 
om att i detta samhälle är vi fria, så att 
människorna accepterar och gör makt-
havarnas tankesätt till sitt eget.

Vi har nyligen hört talas om sociala 
utbrott i Latinamerika, Ecuador, Co-
lombia, Chile, men hur kan dessa rö-
relser som påstår sig ha demokratiska 
ideal samordnas? Den nyliberala mo-
dellen är en modell som har gått ige-
nom olika faser, och just nu försöker 
man vända samhällets uppmärksam-
het mot staten, låta folket förstå att 
det civila samhället är bra och att sta-
ten är dålig. Demokratin reduceras till 
medborgerliga och politiska rättigheter 
utan innehåll. Sociala rättigheter är ett 
hinder för utvecklingen av staten, där-
för måste alla tjänster privatiseras.Ny-
liberalismen söker totalt ekonomiskt 
oberoende både för nationala och in-
ternationella investerare. När politisk 
och demokratisk frihet kolliderar mås-

te hindren utrotas. Till exempel i Bra-
silien där man vill ha total ekonomisk 
frihet, så att den brasilianska naturri-
kedomen fastnar i härvan.

nyliberAlism, religion och utbild-
ning
Konservativa religioner har en roll i 
detta sammanhang. Dessa rörelser har 
sin grund i den amerikanska kontinen-
ten där Nelson Rockefeller i slutet av 
1960-talet publicerade en rapport som 
beskriver faran med den befrielseteo-
logi, som hade Paulo Freire som en av 
sina huvudideologer. Denna rörelse kan 
orsaka ett uppror mot kapitalismen ur 
ett religiöst perspektiv, och för att stop-
pa det var det nödvändigt att skapa ett 
konservativt religiöst svar. Därför träf-
far vi på pingströrelsen, som är en av 
de mest konservativa och individualis-
tiska grupperna ur teologisk synvinkel. 
Tio år efter denna rapport finns nu den 
så kallade Church of the Kingdom of 
God, som är en konservativ, ny pingst-
kyrka överallt i hela i hela Amerika.

Konservatism är en grundprincip för 
nyliberalismen, som är i direkt interak-
tion med nykolonialism. Nyliberalism 
är i slutändan ett system vars primära 
mål är att utnyttja de fattiga och med-
elklassens arbete till förmån för den 
mest överdådiga borgarklassen.

Det är också här frihandelsavtalet 
FTA kommer in i bilden.FTA (FreeTra-
deAgreement) vill ge känslan av att det 
finns en permanent kris, vilket är den 
grundläggande idén för att få folk att 
tro det inte finns en annan lösning. Det 
leder till lönesänkningar, och till att 
utbildning och hälsovård privatiseras i 
krisens namn. Konservatismen, särskilt 
den religiösa, justerar och neutraliserar 
motståndet, eftersom den ger känslan 
att detta är det enda möjliga samhället, 
att det inte finns några andra alterna-
tiv.

Det bör noteras att ett av de avgö-
rande målen i nyliberalismen när de 
kommer till makten är attacker mot 
utbildning. De säger att högskolor och 
universitet är för dyra och vidtar bud-

Riktpunkt publicerar nedan en artikel om Chile av Yanarca Antigal. Artikeln tar sikte på situationen idag och ser bland annat för-
ändringen av den chilenska konstitutionen som en nyckelfråga.  Eftersom artikeln i många delar inte motsvarar SKPs politiska 
linje, har partiets arbetsutskott skrivit en kommenterande och problematiserande text som följer på Antigals artikel. Riktpunkts 
redaktion har också tagit sig friheten att korta Antigals långa artikel något. Redaktionen menar att det är viktigt att läsa båda 
texterna för att skapa en klarare bild av vad som krävs för motståndet mot kapitalismen och hur kampen måste organiseras.

Chile – den nyliberala världens prototyp 
– om den pågående processen i Chile
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getnedskärningar.Det är också en ideo-
logisk anledning eftersom universitet 
undervisar i ämnen som inte gagnar 
nyliberalismen: nämligen kritisk, obe-
roende och pluralistisk kunskap.

grundlAgen måste ändrAs
Konstitutionen från 1980 härstammar 
från en tid med militärdiktatur och är 
en sann tvångströja för demokratin. 
Med en serie av bestämmelser avsedda 
att hindra politisk påverkan från op-
positionen är rörelsemarginalen väldigt 
liten, och det är omöjligt att genomföra 
ändringar. Som ett exempel kan näm-
nas författningsdomstolen, där man 
klargör de viktigaste underlagen för en 
dom– år2016 förklarade domstolen att 
det var oförenligt med författningen att 
ge facken rätt att förhandla fram kol-
lektivavtal.

Den nuvarande författningen är inte 
neutral. Redan i den resolution, där 
man förespråkar representativ demo-
krati, blir problemen i den gällande 
författningen tydliga. I det chilenska 
binominala valsystemet ska kongressen 
först rösta om ifall de vill handlägga 
ett lagförslag – här krävs 4/7 majoritet. 
Därefter ska det uppnås 2/3 majoritet i 
2:a omröstningen för att det ska kun-
na beslutas.Det är ett hinder som har 
blockerat för många förbättringar ef-
tersom de flesta bestämmelser är kopp-
lade till konstitutionella lagar.

Genom sådana ”lagliga” trick elimi-
neras t.ex. möjligheten till folkomröst-
ning om ämnen som inte finns med i 
författningen från 1980. Detta är en 
del av pakten som partierna ingick vid 
övergången till demokrati år 1989. 
Därför det är viktigt att förstå led-
punkten i den nuvarande krisen, alltså 
vilka de mekanismer är, som under de 
senaste 40 åren har skapats för att fö-
reviga den ekonomiska och politiska 
modellen från diktaturens tid.

Ett av de största hindren för kon-
stitutionella reformer i den nuvarande 
författningen är kravet på 2/3 eller 3/5 
majoritet. Detta innebär att så länge en 
förändring avser fördelningen av makt 
elimineras inte hindren, och detta krav 
är en total blockering för alla förbätt-
ringar. Författningen från 80-talet är 
inte avsedd att kunna ändras av all-
mänheten. Med denna princip kan till 
exempel ursprungsbefolkningens för-
fattningsenliga rättigheter aldrig erkän-
nas även om de har stöd av majoriteten 
av befolkningen.

förfAttningsdomstolen
När det gäller kontroversiell lagstift-
ning som är garant för konstitutionen, 
vare sig det är i parlamentariska projekt 
eller i rättsliga avtal, är författnings-

domstolen en 
annan spärr. 
Det har varit 
mycket tyd-
ligt för all-
mänheten att 
författnings-
d o m s t o l e n 
har agerat på 
ett sätt som 
möjliggjorde 
för denna 
instans att 
vinna, även 
när den redan 
hade bese-
grats i kon-
gressen.Dess 
medlemmar 
är politiskt 
och inte juridiskt utsedda, och deras 
röster är naturligtvis politiska. Denna 
domstol existerar endast för att försva-
ra konstitutionen från 80-talet och är i 
praktiken en tredje kammare, en sann 
beskyddare av konstitutionen.

Denna organisations roll och hand-
lingar är en av de centrala punkterna i 
kontroversen om en ny grundlag. Den 
nuvarande författningsdomstolen är 
oacceptabel i en ny konstitution, san-
ningen är att den inte skulle kunna 
överleva en deltagande, öppen och 
jämlik granskning.

binominAlt VAlsystem
År 2015 när politiska koalitioner blev 
förbjudna, var det binominala valsys-
temet ett annat instrument för att bi-
behålla konstitutionen. Det var ett av 
huvudelementen i neutraliseringen av 
kulturpolitiken. Det tvådelade systemet 
finns inte längre inom kulturpolitiken, 
men de svåra efterskalven lever kvar, det 
handlar om 25 års bristande insikt i vik-
ten av demokratiska parlamentsval.

Det är inte heller sant att det tvåde-
lade systemet har lagts ner, eftersom 
hälften av senaten är tvådelad. Det som 
hände var att den folkliga opinion som 
uttryckes vid valurnorna inte blev om-
satt i politisk handling. Detta diskre-
diterar det politiska systemet enormt! 
Folk trodde det räckte med att rösta 
men i slutändan förstod man att det var 
betydelselöst att rösta i det tvådelade 
systemet.  Följaktligen genereras kon-
kret missnöje, när det gäller statens roll 
i frågan om sociala rättigheter. Man har 
förlorat tron på det politiska systemet 
och de institutionella vägarna.Resulta-
tet är att människor idag är på gatorna 
och inte tror på politikerna eller syste-
met som de representerar, men det är 
en fara för demokratin.Det är därför en 
grundlagsstiftande process är viktig.

öppnAde spärrAr
Det har sedan diktaturperioden av 
olika skäl varit möjligt att öppna vissa 
spärrar i författningen. En av dem är 
förbudet mot vänsterpartier, och i re-
formen 1989 var borttagandet av detta 
förbud en del av övergången till demo-
krati.De politiska befogenheterna och 
kontrollen avseende de väpnade styr-
korna var ett annat politiskt stopp i 
lagen. Ursprungligen hade de väpnade 
styrkorna enligt författningen fullmakt 
och därmed fria händer till politiskt in-
gripande, och på så sätt satte man de 
demokratiska krafterna ut ur spel. När 
Augusto Pinochet försvann förlorade 
hela denna bestämmelse sitt stöd och 
eliminerades definitivt i reformen från 
2005.

Det är därför i dag viktigt att bli 
medveten om vikten och förstå den 
pågående processen, alla röstberät-
tigade chilenare måste gå och rösta. 
Protesterna måste leda till ett slut på 
ett politiskt och socialt djupt orätt-
vist system. Den 26:e november ska 
det vara folkomröstning om huruvida 
folket anser att Chile ska ha en ny för-
fattning. Det är påbörjan på en process 
som ska bestämma underlaget till en 
ny författning, eller som aktionsgrup-
pen ”För ett värdigt Chile” skrev:  ”All 
vår kamp har haft ett gemensamt mål, 
nämligen att ändra den politiska, eko-
nomiska, sociala och kulturella model-
len, som under alla dessa år inte  gjort 
annat än att utarma och kränka folket.

av YaNarca aNtigal,
 översättNiNg WiNNie sveNdseN

Riktpunkt nr 2 2020           11



debatt

Den artikel som publiceras i detta num-
mer av Riktpunkt ger en inte helt opro-
blematisk bild av situationen i Chile och 
på lösningen av det förtryck och den ex-
ploatering som det arbetande chilenska 
folket lider under. Delar av texten mot-
svarar inte vårt eget partis politiska linje 
och därför är det viktigt att kommen-
tera dessa delar av texten för att lyfta 
fram och problematisera svåra stycken. 
Förhoppningsvis kan detta leda till en 
fördjupad diskussion och förståelse för 
kapitalismen och hur motståndet måste 
organiseras, vare sig det är i Chile eller 
i Sverige.

Ett grundläggande problem i texten är 
dess legalism. Detta problem är inte be-
gränsat till bara Yanarca Antigal utan 
till stora delar av den chilenska vän-
stern. Den politiska kampens inrikt-
ning, såsom framgår i texten, är riktad 
mot förändringar i den chilenska kon-
stitutionen, som i sin tur är en rest efter 
Pinochets diktatur. Om konstitutionen 
skriver Antigal att den ”[m]ed en serie 
av bestämmelser avsett att hindra po-
litisk påverkan från oppositionen” och 
att därför ”rörelsemarginalen [är] väl-
digt liten [och] att det är omöjligt att 
genomföra ändringar.” Detta synsätt 
innebär att man låter den kapitalistiska 
konstitutionen och den kapitalistiska 
juridiken bestämma vad som är möjligt 
och inte möjligt – det som är olagligt 
eller går utanför ramarna för det juri-
diska ramverket blir en omöjlighet.

Med detta menar vi inte att vi alltid 
måste gå utanför just systemets ramar 
eller att vi alltid måste bryta mot la-
gar, utan vi menar snarare att det vitt-
nar om en begränsning i den politiska 
analysen och det politiska tänkandet: 
man kan helt enkelt inte tänka sig nå-
gonting bortanför kapitalismen. Där-
för blir också politiken inriktad på att 
verka inom kapitalismen, snarare än 
att också vara ett medel för att ta oss 
ut ur kapitalismen. 

Det ensidiga fokus Anti-
gal verkar lägga vid just för-
ändringen av konstitutionen 
riskerar därtill att bygga il-
lusioner om vad som kan 
tänkas komma efter en 
eventuell förändring av kon-
stitutionen. Kommer situa-
tionen bli bättre? Kommer 
det bli lättare att genomföra 
en progressiv politik? Kom-
mer Pinochets diktatur att 
vara än mer avlägsen?

Utan att kunna sia om 

framtiden så är vi benägna att säga 
nej. Situationen kommer inte att bli 
bättre. Det kommer inte att bli enk-
lare att genomföra en progressiv poli-
tik. Pinochets diktatur kommer inte att 
vara mer avlägsen. Det finns en enkel 
anledning till detta: konstitutionen i sig 
förändrar ingenting; den är en del av 
den politiska överbyggnaden som i sin 
tur är en reflektion av den långt mer 
bestämmande ekonomiska basen. En 
förändrad konstitution kommer inte 
kunna göra situationen bättre, pro-
gressiv politik mer genomförbar eller 
slänga diktaturen på historiens sophög 
eftersom den ekonomiska utvecklingen 
är bestämmande. Det finns precis lika 
mycket utrymme för det chilenska 
monopolkapitalet att ge eftergifter för 
uppbyggandet av en välfärd innan som 
efter en förändring av konstitutionen 
och det kommer vara precis lika svårt 
att kämpa för en bättre situation innan 
som efter en förändring av konstitutio-
nen. 

Vi dristar oss att påstå att det till och 
med kan bli svårare, eftersom en för-
ändring av konstitutionen utan mot-
svarande förändring i den ekonomiska 
basen kommer leda till desillusione-
ring. När den politiska kampen går ut 
på en omskrivning av konstitutionen 
och denna väl genomförs, fastän inga 
förbättringar kommer, blir den poli-
tiska bankrutten uppenbar: det arbe-
tande och kämpande folket kommer 
inte vara benägna att låta sig ledas av 
dem som tidigare satte förändringen av 
konstitutionen högst på agendan, ef-
tersom den politiken kommer visa sig 
vara overksam. 

När vi väl diskuterar detta, vill vi 
passa på att dra en parallell till det 
EU-motstånd som stora delar av den 
svenska vänstern ger uttryck för, ef-
tersom resonemanget är detsamma. 
En anledning till att man vill gå ut ur 
EU är att ett medlemskap i unionen 

begränsar möjligheterna att bedriva en 
mer progressiv politik i Sverige. Är det 
inte samma sak som man gör i Chile? 
Accepterar man då inte de ramar som 
EUs juridiska ramverk ställer upp som 
bestämmande för den egna politiska 
verksamheten? Bortser man dessutom 
inte från de historiska faktorer som 
låg bakom framväxten av den svenska 
välfärden – en välorganiserad arbetar-
rörelse, en reellt existerande socialism 
och kapitalets behov av en relativt ef-
fektiv välfärd? Man betraktar inte frå-
gan ur ett materialistiskt perspektiv, 
utan reducerar den till att vara en fråga 
om kapitalistisk juridik och en enkel 
politisk majoritet.

Men åter till Chile. Vi ska inte kom-
mentera de begrepp som Antigal an-
vänder och som vi anser förvirra, 
snarare än klargöra (exempelvis ”nek-
ropolitik”) och vi tänker heller inte ge 
oss in i en diskussion om pingströrel-
sens roll i Chile, Rockefellers insats 
mot befrielseteologin eller religionens 
roll i det chilenska samhällslivet. Dels 
betraktar vi det som i sammanhanget 
oviktigt och dels besitter vi inte kun-
skap nog för en sån diskussion. Det vi 
däremot vill lyfta är diskussionen om 
nyliberalism, som är väldigt avslöjan-
de.

Antigal skriver att ett av den nyli-
berala modellens syften är att ”vända 
samhällets uppmärksamhet mot staten, 
låta folket förstå att det civila sam-
hället är bra och att staten är dålig.” 
Detta avslöjar en fullkomligt omarxis-
tisk inställning till staten: som om den 
kapitalistiska staten skulle vara något 
annat än just den härskande klassens 
stat! Istället för denna syn framhåller 
Antigal det som någonting dåligt att 
nyliberalismen angriper den kapitalis-
tiska staten och går därmed in för ett 
försvar av den kapitalistiska staten.

Det är en syn som i grund och bot-
ten inte kan betecknas som någonting 

annat än reformism, men 
som också hänger ihop med 
oförmågan att se bortom 
kapitalismen. Staten under 
kapitalismen blir inte ett 
redskap för den härskande 
klassen, utan snarare ett ar-
betarnas och folkets försvar 
mot kapitalismen. Det be-
tyder naturligtvis inte att vi 
bör stödja nyliberalismens 
angrepp mot staten, men att 
vi måste se på det hela ur ett 
materialistiskt och marxis-

Om Yanarca Antigals artikel om Chile
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tiskt perspektiv.
Den kapitalistiska statens grundläg-

gande uppgift är att försvara kapitalis-
men och möjliggöra kapitalistisk pro-
fit. Ibland innebär detta att den måste 
agera mot enskilda kapitalister för att 
värna den kapitalistiska klassens intres-
sen. Om det ligger i den kapitalistiska 
klassens intressen att avreglera och pri-
vatisera så kommer inte staten att sätta 
något emot, utan se till att denna pro-
cess löper så smidigt som möjligt. Illu-
sionen om att den kapitalistiska staten 
vore någonting bra eftersom den har 
administrerat den välfärd som kapita-
lismen tillåtit är verkligen farligt och 
bidrar till att avväpna det arbetande 
folket. Staten fick den uppgift som det 
inte var lönsamt för de enskilda kapita-
listerna att utföra – det förändrar inte 
dess grundläggande karaktär eller roll, 
även om det på många håll sått illusio-
ner. 

Vad gäller diskussionen om nylibera-
lismen i allmänhet har vårt parti klart 
och tydligt analyserat det farliga i att 
enbart rikta in sig mot nyliberalismen, 
eftersom nyliberalismen i grund och 
botten inte är något annat än en kapi-
talistisk doktrin eller en kapitalistisk 
administrationsmodell. Dess motsats 
är inte socialismen, utan en mer regle-
rad kapitalism. Genom att rikta in sig 
på kampen mot nyliberalismen riktar 
man också in kampen på att skapa en 
annan sorts kapitalism. Man drömmer 
sig gärna tillbaka – i alla fall i Sverige – 
till välfärden och till tryggheten. Dessa 
drömmar är dock inget annat än idea-
liseringar och det döljer det faktum att 
utsugningen av arbetskraften kunde 
stegras monumentalt under Folkhem-
met, just tack vare den mer reglerade 
kapitalismen. Istället för att ställa en 
sorts kapitalism mot en annan är det 
viktiga för oss att se bortom kapitalis-
men och ställa hela det kapitalistiska 
systemet, oavsett administrationsmo-
dell, mot det socialistiska systemet. 
Kan vi inte göra detta kommer vi på 
vår höjd att fastna i en reformistisk po-
litisk praktik. Därför menar vi att frå-
gan om en konstitution inte är någon 
brinnande fråga om inte också produk-
tivkrafterna står under det arbetande 
folkets kontroll.

arbetsutskOttet,
sveriges kOmmuNisktiska parti

FN släpper lista över firmor 
som profiterar på Israels 
ockupation av Västbanken

Förenta nationerna publicerade på 
onsdagen den 12:e februari en mycket 
försenad och omtvistad rapport som 
nämner 112 företag som gör affärer 
med israeliska projekt i de ockupe-
rade palestinska territorierna (OPT). 
FNs människorättsråd (OHCHR) fick 
beröm från israeliska människorätts-
grupper och Hadash (Demokratiska 
fronten för fred och jämlikhet – Israels 
kommunistiska parti) för att ha släppt 
sin sedan länge väntade rapport med 
detaljer om företag som deltar i isra-
eliska ekonomiska initiativ på de om-
råden som landet har ockuperat sedan 
kriget i juni 1967.

Israels högerextrema Netanyahu-re-
gering fördömde allmänt publiceringen 
av listan och påstod att handlingen av-
speglar FNs partiskhet mot Israel och 
ignorerade totalt OHCHR-rapportens 
innehåll.

Av de 112 företagen listade i doku-
mentet är 18 internationella företag 
som genomför affärsoperationer på 
bosättningar runtom på den ockupe-
rade Västbanken och östra Jerusalem. 
Bland dem finns Airbnb, Booking.com, 
Alstom, Expedia, JCB, Opodo, Tripad-
visor och Motorola solutions.

Enligt OHCHR har företagen som 
förekommer på listan främjat kon-
struktionen av bosättningar, levererat 
övervakningsutrustning till dem eller 
försett företag som arbetar där med sä-
kerhetstjänster. Israeliska bosättningar 
på territorium som ockuperats av Is-
rael under kriget 1967 betraktas som 
olagliga under internationell lag. An-
dra kategorier av ekonomisk inbland-
ning som nämns i rapporten inklude-
rar tillhandahållande av utrustning för 
rivning av bostäder och deltagande i 
handlingar som ”missgynnar” pales-
tinska företag genom att man begrän-
sar deras rörelsefrihet.

I en kommentar till utgivningen av 
listan sa en talesperson för Israels kom-
munistiska parti att FNs utgivning av 
listan var ”betydande men ofullstän-

dig. Ingen som är palestinier skulle 
eller borde acceptera ockupationens 
fortbestånd. Det enda acceptabla resul-
tatet fortsätter att vara genomförande 
av alla FN-resolutioner”.

Saeb Erekat, generalsekreterare för 
Palestinska befrielseorganisationen 
(PLO), sade att publiceringen av lis-
tan ”ökar och befäster människorätts-
rådets (OHCHR) och internationella 
organisationers trovärdighet inför den 
våldsamma attacken och den intensiva 
press som Trump-administrationen 
sätter på dessa institutioner”.

Erekat, som uppmanade alla företag 
att avsluta sin medverkan i förnekan-
det av palestiniernas omistliga rätt till 
självbestämmande, sade också: ”Det är 
vår fasta tro att ansvarighet och rätt-
visa är grundläggande krav för fred. 
Denna databas är det första konkreta 
steget mot att hålla Israel ansvarigt för 
dess olagliga koloniala bosättningsfö-
retag under mer än ett halvt århund-
rade. Den borde tjäna som en påmin-
nelse till det internationella samfundet 
om betydelsen av att stärka verktygen 
för att genomföra internationell lag 
vid en tid då de israeliska bosättning-
arnas olaglighet ifrågasätts av de som 
uppmanar till Israels fortsatta kontroll 
över Palestinas land, naturresurser och 
folk”.

Publicerandet av listan kom en dag 
efter att den palestinska myndighetens 
president Mahmoud Abbas fördömde 
den imperialistiska Trump-adminstra-
tionens plan för Mellanöstern i ett ut-
talande i FN i New York. Planen skulle 
låta Israel annektera ungefär 30% 
av Västbanken, inklusive alla Israels 
bosättningar där, samtidigt som den 
erbjuder palestinierna bitar av territo-
rium sammanbundna av tunnlar och 
broar som de kan kalla en stat.

översatt artikel frÅN 
israels kOmmuNistiska parti

Har du något att berätta?
 Mejla: riktpunkt@skp.se
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Varför socialism och central planering? 
I förra numret av Riktpunkt publicerade 
vi första delen av Anton Makarenkos 
tankar om hur socialismen kommer att 
ta form – här följer del 2. Fatta gärna 
pennan och diskutera!

del 2 centrAl plAnering
Arbetsfördelningen i det socialistiska 
samhället, med de socialiserade produk-
tionsmedlen, baserar sig på den centrala 
planeringen som organiserar produktio-
nen och de sociala tjänsterna. Det är den 
centrala planeringen som definierar pro-
portionerna för arbete och produktion 
och distribuerar produkterna, som inte 
längre är varor, i syfte att tillgodose de 
sociala behoven.

Med central planering menas en cen-
tralt utformad uppdelning av hela sam-
hällets arbete och individuellt arbete 
integreras direkt – inte genom markna-
den – som en del i det totala samhäl-
leliga arbetet.

Den centrala planeringen är den 
medvetna utformningen av produktio-
nens och distributionens proportioner, 
och strävar efter allsidig utveckling av 
produktivkrafterna.

Det är de kommunistiska produk-
tions- och distributionsförhållandena 
som nu förenar arbetarna med sina 
egna produktionsmedel, med de so-
cialistiska organisationerna. Central-
planeringen omfattar ett medvetet 
planerat urval av incitament och mål 
i produktionen och syftar till att stän-
digt öka uppfyllandet av de sociala be-
hoven.

Planeringen ger företräde åt produk-
tionen av produktionsmedel, där ut-
vecklingen av den totala produktions-
kapaciteten, den övergripande tekniska 
utrustningen och de sociala tjänsterna 
ingår. Det är det som i slutändan av-
gör möjligheterna till ett utvidgat och 
ökande socialt välbefinnande.

Varje delplan på olika nivåer måste i 
ökande grad uttrycka sambandet mel-
lan den centrala planeringen och de ob-
jektiva proportionerna hos den ökade 
socialistiska produktionen och männis-
kans sociala välbefinnande. På medel-
lång och lång sikt syftar den centrala 
planeringen till en generell utveckling 
av kompetensen för specialiserat ar-
bete. Den eftersträvar samtidigt rota-
tion i den tekniska arbetsfördelningen 
och generell utveckling av arbetets 
produktivitet. Minskning av arbets-
tiden är också en målsättning, i syfte 
att eliminera skillnaden mellan direkt 
utförande arbete och planeringsarbete, 

mellan hantverk och 
intellektuellt arbete.

Jo rdbrukskoo -
perativets produk-
tion lyder i viss mån 
under den centrala 
planeringen, som 
definierar den del av 
produktionen och 
det statliga inköps-
priset till vilket pro-
dukten samlas in av 
staten, och det pris 
till vilket produkten 
säljs till allmänhe-
ten i statligt organi-
serade marknader. 
• Centralplanering-
en organiseras per 
bransch, genom en 
enda statlig enhet, 
med grenar uppde-
lade efter regioner 
och kategorier. Den 
grundar sig på en 
uppsättning av mål 
och kriterier som 
t.ex. inom energisek-
torn, kollektivtrafik, 
IT och kommunika-
tioner, industri, livs-
medel, konfektion, 
läder, textil, jord-
brukssektorn (in-
klusive boskap och 
fiske), läkemedel, bostäder och of-
fentliga konstruktioner, annan infra-
struktur, fysisk planering, säkerställa 
grönområden i städerna i kombination 
med människors behov av sport, kultur 
och underhållning, utbildning, forsk-
ning, vård och omsorg. Utvecklingen 
av den centrala planeringen och ut-
vidgningen av det sociala ägandet inom 
alla sektorer gör successivt pengarna 
överflödiga. Det handlar inte bara om 
innehållet som värdebärare, utan också 
som form, där de är ett bevis på indivi-
duellt bidrag till socialt arbete och ett 
medel för fördelning av den socialise-
rade produkten på grundval av arbetet. 
Ett skifte mot ökade självförsörjning, 
och minskat importbehov äger rum.  
• Den socialistiska uppbyggnaden 
är oförenlig med landets deltagande 
i någon imperialistisk union, såsom 
EU, PESCO, NATO, IMF, OECD, el-
ler förekomst av utländska militär-
baser. Den nya makten, beroende 
på de internationella förhållandena 
och landets omgivning, kommer att 
sträva efter att utveckla transnatio-

nella förbindelser till ömsesidig nytta 
med andra länder, särskilt med län-
der vars utvecklingsnivå, typ av pro-
blem och intressen kan garantera ett 
sådant ömsesidigt fördelaktigt sam-
arbete. Man kan inte samarbeta med 
stater som styrs av en militärdiktatur. 
• Den socialistiska staten kommer att 
sträva efter samarbete med stater och 
folk, som objektivt sett har ett direkt 
intresse av att stå emot imperialismens 
ekonomiska, politiska och militära 
centra, först och främst med folk som 
bygger socialismen i sina länder. Den 
kommer att försöka utnyttja alla lämp-
liga ”sprickor” som kommer att upp-
stå i den imperialistiska ”fronten”, på 
grund av dess interna konflikter, för att 
bevara och stärka revolutionen och so-
cialismen. Det socialistiska Sverige som 
är troget den proletära internationalis-
mens principer, kommer inom ramen 
för sin förmåga att stödja den globala, 
antiimperialistiska och revolutionära 
kommunistiska rörelsen.

aNtON makareNkO
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Från början av förra seklet fram till 1914 
fanns det i världen 1083 organisationer 
(hjälp- eller påtryckningsorganisationer, 
idag t.ex. av typen Amnesty eller Human 
Rights Watch, red. anm.) som inte kon-
trollerades av regeringar. De mest kända 
av dessa kämpade för avskaffandet av 
slaveri och för kvinnors rösträtt.

 I FN-stadgan från 1945 (artikel 71, 
kapitel 10) erkändes dessa organisatio-
ners rådgivande funktion oberoende av 
om dessa organisationer faktiskt exis-
terade som oberoende organisationer 
eller inte.

Sedan dess har mycket hänt vad 
gäller de icke-statliga internationella 
hjälporganisationernas aktivitet, vilken 
alltid stått i relation till kapitalets be-
hov av ”hållbar” utveckling, så att det 
är svårt att överblicka och kontrollera 
hela det nätverk som organisationerna 
tillsammans utgör. Idag är de interna-
tionella hjälporganisationerna tiotu-
sentals till antalet, och i länder som 
t.ex. Indien överstiger antalet miljonen.

Många nya hjälporganisationer har 
inrättats för att bemöta allt från försur-
ning och global uppvärmning till fat-
tigdom och socialt utanförskap. Dessa 
har alltid marknadsförts och drivits i 
imperialistisk anda. Vissa döljer sig, på 
ett utstuderat sätt, bakom en paterna-
listisk fernissa av politisk korrekthet 
som påminner om missionärernas roll 
under kolonialismen.

 Miljontals människor har blivit fö-
remål för exploatering under skenet av 
dessa hjälporganisationers vetenskap-
liga, sociala och politiska ”välvilja”. 
Hjälporganisationerna driver på tvi-
velaktigt sponsrade ändamål genom 
volontärarbete, där människor arbe-
tar i spindelvävsliknande nätverk med 
tveksam effektivitet och utan någon 
regeringskontroll – än mindre folklig 
kontroll.

Trots att det bland de icke-statliga 
hjälporganisationerna förstås finns 
de som är omedvetna om sin roll och 
har goda avsikter, har de alltid fram 
till idag fungerat som ett instrument 
för den internationella kapitalismens 
intresse genom att manipulera massor-
nas krav, och genom att begränsa och 
åsidosätta kollektiva kamper. En del 
av finansieringen kommer givetvis från 
människor som vill bidra till välgören-
het och en del från dem som skänker 

pengar på grund av skatteskäl. Men 
just beträffande finansieringen av dessa 
organisationer är det värt att tänka på 
att 80 % av intäkterna som de interna-
tionella hjälporganisationerna får från 
Europa kommer direkt från EU:s med-
lemsstater.

Detta ”sociala nätverk” av hjälpor-
ganisationer, som under internetåldern 
spårat ur ännu mer, är den lömskaste 
av fälla då det söker neutralisera alla 
typer av äkta folkrörelse. Det är en gif-
tig och osynlig motståndare i kampen 
för folklig makt. Mina personliga erfa-
renheter i denna fråga skapar en upp-
rördhet som går bortom ideologiska, 
politiska och filosofiska invändningar.

När jag levde i Rwanda på 90-talet 
såg jag ungdomar från hjälporgani-
sationer från norra Europa dela ut 50 
ton norskt dricksvatten. Frakten av 
vattnet skedde med militära transport-
plan och kostade miljoner dollar. Man 
delade ut vattnet genom att hälla det 
från avloppsrörstjocka slangar i de ut-
märglade händerna på kvinnor som led 
av svält och kolera. Några av kvinnor-
na hade 5-litersdunkar med 3 cm öpp-
ningar… Och sedan stod flyktingmas-
sorna förstummade under den tjocka 
slangen med öppna munnar för att få i 
sig några droppar innan vattnet runnit 
ner i den torra jorden.

Jag såg två 65-åriga kvinnor, ame-
rikanska pensionärer, som kom till 
Afrika för att, som de trodde, hjälpa. 
De sov i tält och letade efter den orga-
nisationen som fört dem dit. Desperata 
och utmattade efter tre veckors letan-
de, bad de mig skicka meddelande till 
deras familjer för att hjälpa dem kom-
ma ifrån detta helvete där de kände sig 
som värdelösa änglar.

Jag såg grundaren av ”Läkare utan 
gränser”, Bernard Kushner, ta över 
som Natos “premiärminister” i blod-
befläckade Kosovo, efter att ha hållit 
hjälpinsamlingar på TV för finansie-
ringen av sin egen karriär.

Först efter år 2000 fick den upprörd-
het jag kände en struktur som kunde 
formas till politisk kamp, tack vare 
KKE (Greklands kommunistiska parti). 
Då kunde jag upplysa alla ”ädla” och 
välgörenhetsvilliga medborgare om att 
det inte är möjligt att tro på att sådant 
som minröjning kan vara en uppgift 
för internationella hjälporganisationer 
och för bemedlade pensionärer med 
åldrade prinsessors uppsyn.

Internationella hjälporganisationer, 
ni lurar oss!

text: liaNNa kaNelli
översättNiNg: aNtON makareNkO

Lianna Kanelli, journalist och tidigare krigskorrespondent, i Rizospastis (20-02-08).

Internationella 
hjälporganisationer lurar oss!
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Människovyer från mitt hemland 
”Det är min plikt att översätta Nazım 
Hikmet för att göra honom tillgänglig på 
svenska” (Sebüktay Kaan).  

När jag pratar med Sebüktay Kaan, 
översättare, poet och författare, och 
han yttrar ovanstående, blir jag mycket 
rörd och inser vilken oerhört stor bety-
delse Nazım Hikmet har haft och har 
för Kaan och ett stort antal människor 
världen över.   

Kaan har med egna medel och driven 
av sin egen övertygelse, översatt ett ur-
val av den världskände poeten Nazım 
Hikmets dikter, från turkiska till svens-
ka.  Jag har haft förmånen att läsa Se-
büktay Kaans svenska översättning 
av Nazım Hikmets ”Människovyer 
från mitt hemland” (2020) samt in-
tervjua honom om hans tankar kring 
såväl översättningsarbetet som Nazım 
Hikmet som poet.   

Det var ett mycket givande sam-
tal, vilket också resulterade i att jag 
fick möjlighet att ytterligare fördjupa 
mig i poesins uttrycksfulla kraft ge-
nom att ta del av Kaans andra över-
sättning ”De mångfärgade kaprifoler-
na” (2002), samlade dikter av Nazım 
Hikmet, samt Kaans egna poetiska verk, 
vilket jag hoppas få anledning att komma 
tillbaka till vid ett annat tillfälle.  

om nAzim hikmet 
Nazım Hikmet var en aktiv socialist, 
medlem i det Turkiska kommunistiska 
partiet och den främsta grundaren av 
den moderna turkiska poesin.  Han 
föddes år 1902 i Selânik, i Osmanska 
riket (nuvarande Thessaloniki i Grek-
land) och dog 1963 i Moskva, Sovjet 
(nuvarande Ryssland).  

Under sin levnadstid kämpade han 
för mänskliga rättigheter och socialism. 
Förutom att flytta till Moskva för att 
studera sociologi och sprida sitt socia-
listiska budskap genom starka, vackra 
och hoppfulla texter, engagerade han 
sig i den leninistiska revolutionen och 
fälldes i Turkiet för högförräderi samt 
politisk verksamhet. Hikmet sattes år 
1938 i fängelse i den turkiska staden 
Bursa. Han släpptes fri år 1950 och 
flydde därefter till Sovjetunionen.   

Många av Hikmets dikter skrevs 
under de åren han satt i fångenskap, 
vilket tydligt speglas i hans dikter. 
Ständigt återkommande teman i hans 
dikter är fångenskap, frihet, kampvil-
ja samt hopp.  

Hikmets författarskap präglas till 
stor del av hans politiska åsikter och 
engagemang, men också av humanis-

tisk och sensuell kärlek samt målan-
de landskapsskildringar. Trots att Hik-
mets dikter inte ficks ges ut i Turkiet 
mellan åren 1935 och 1965, är han en 
av de största och viktigaste poeterna i 
Turkiets historia.   

diktsAmlingen: människoVyer 
från mitt hemlAnd  
I förordet till översättningen ”Män-
niskovyer från mitt hemland”, skri-
vet av Sebüktay Kaan, går att läsa 
att Nazım Hikmet började skriva dikt-
samlingen under tiden han satt i fång-
enskap. Det tycks vara ett oavslutat 
verk, då det saknas information om när 
den avslutades. ”Människovyer från 
mitt hemland” består av fem böcker 
och är 537 sidor lång.  

Diktsamlingen speglar det politiska 
läget i landet och de olika karaktärerna 
som finns i dikterna bygger på verk-
liga personer, såväl Hikmet själv som 
hans politiska kamrater som alla blivit 
dömda och fängslade. Två av de per-
soner som nämns såväl i förordet som 
i dikterna är Hikmet Kıvılcımlı, en av 
de främsta ledarna för den kommunis-
tiska rörelsen och partiet i Turkiet, och 
Fatma Nudiye som var denturkiska 
kvinnorörelsens första banbrytare och 
som, tillsammans med Nazım Hikmet, 
pryder omslaget till Kaans översätt-
ning. 

I förordet till diktsamlingen skri-
ver Sebüktay Kaan vidare att han valt 
att inte översätta hela boken, då det 
skulle vara en omöjlig börda för ho-
nom. Han har valt att översätta vissa 
delar av diktsamlingen till svenska. I 
boken har Kaan samlat andra dikter 
skrivna av Nazım Hikmet, men som 
inte tillhör ”Människovyer från mitt 
hemland”.   

Kaan avslutar sitt förord genom att 
uttrycka att han känner en stor glädje 
över att än en gång få låta Nazım Hik-
met möta svenska läsare.   

om sebüktAy kAAn  
Sebüktay Kaan är född år 1956 i Tur-
kiet. Redan i gymnasiet blev han poli-
tiskt aktiv och kämpade för socialism 
tillsammans med sina kamrater, vilket 
bidrog till att han var tvungen att läm-
na Turkiet år 1980, då militärjuntan 
tog makten.   

När jag pratar med Kaan beskriver 
han hur han lämnade sitt hem, stängde 
ytterdörren och inte fick se den igen på 
13 år, då det inte förrän 1993 var möj-
ligt för honom att återvända, på grund 
av att han var politiskt flykting.  

Kaan berättar hur han gick under 
jorden i sex månader innan han kom 
till Sverige år 1981, där han fortfaran-
de lever idag med sin familj. Kaan var 
utbildad lärare i Turkiet och började 
arbeta i Sverige som modersmålslärare 
i turkiska runt 1985, något han fortfa-
rande arbetar med.   

Kaan är, förutom av politik och ut-
bildning, givetvis intresserad av po-
esi. Han läste poesi som ung och bör-
jade skriva egna dikter runt 1985.   
Han gav ut några verk på turkiska och 
blev tillfrågad av en svensk vän om han 
kunde översätta sina verk från turkis-
ka till svenska, vilket han gjorde med 
hjälp av sina svenska vänner. Med ti-
den utvecklades Kaans svenska språk-
kunskaper och det blev lättare och 
lättare att översätta själv. Runt millen-
nieskiftet började Kaan att skriva på 
svenska.  

Jag frågar Kaan om varför han valt 
att tolka och översätta just Nazım Hik-
met. Han svarar att Hikmet är – och 
har varit – en stor poet, som varit viktig 
för honom och många andra av hans 
kamrater under uppväxten. Han berät-
tar hur mycket han har beundrat, och 
fortfarande beundrar, Nazım Hikmet.   

Hikmets dikter tilltalade Kaan och 
hans kamrater mycket starkt under 
den politiska våg som rådde under Ka-
ans ungdom, och han berättar vidare 
hur han som 16-åring kunde Hik-
mets dikter utantill och att han citera-
de dem högt för sina kamrater när de 
vandrade längs bakgator i deras hem-
stad. Hikmets dikter gav dem hopp 
och en stark glöd att bekämpa för-
trycket de levde under!   

I vårt samtal kommer vi in på 
vad Kaan tror att Hikmet har att säga 
dagens människor och om han anser 
att Hikmets diktning är svårtillgänglig, 
eller om poeten omedelbart talar till lä-
saren. Kaan menar att Hikmets dikter 
är lika aktuella idag, eftersom samhäl-
let fortfarande präglas av orättvisor 
och människor lever under olika för-
tryck. Kampen för ett klasslöst samhäl-
le är fortfarande lika viktig! Han anser 
att Hikmets dikter talar omedelbart till 
läsaren, eftersom Hikmet skriver vack-
ert och klart, på ett sätt som männis-
kor förstår.    

Jag frågar Kaan om han tycker att 
det finns sådant som gör att tolkning-
en av Hikmets dikter blir extra mång-
bottnad eller svår och beskriver hur 
jag själv kan känna när jag ska över-
sätta något från grekiska till svenska. 
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Ibland känns det som om meningen 
av det skrivna kan gå förlorad i över-
sättningen på grund av t.ex. kulturella 
aspekter. Kaan svarar att så är det ju, 
flera dikter går inte att översätta. Dikt-
samlingen ”Människovyer från mitt 
hemland” består av 500 sidor och de 
flesta dikterna handlar om det tur-
kiskabefrielsekriget, och där fick han 
göra en avvägning och ta bort det som 
inte kändes aktuellt för svenska läsare. 
Dessutom bygger karaktärerna i dikter-
na på riktiga personer, och känner man 
till vilka dessa människor var och vad 
de har betytt för kampen, så blir dik-
terna ännu vackrare.   

Slutligen frågar jag Kaan vilka han 
hoppas och tror kommer att läsa hans 
översättning Kaan svarar att så länge 
de människor som känner till och är in-
tresserade av Nazım Hikmet läser den, så 
räcker det för honom.   

  Förutom att översätta dikter och 
skriva egna dikter har Kaan även an-
ordnat många poesiaftnar med dikter 
av Nazım Hikmet, andra turkiska och 
svenska författares dikter,  samt sina 
egna dikter. En av dessa poesiaftnar 
hölls i december 2016 av Kaan tillsam-
mans med Sven Wollter, Maria Hjal-
marsson och Hans Wigren, där de läste 
dikter av Nazım Hikmet och Tomas 
Tranströmer.   

min egen uppleVelse  
Som jag skrivit vid flera av mina tidi-
gare inlägg till Riktpunkt är det skrivna 
ordet ett viktigt redskap för att förmed-
la politiska budskap och för att förena 
kommunister i hela världen.   

En av de författare som lyck-
ats exemplariskt med detta är 
just Nazım Hikmet. Jag har tidigare 
hyllat hans poesi och förmedlat hur 
hans dikter fyller mig med en obeskriv-
lig känsla av hopp, mod och styrka.   

När jag läste ”Människovyer från 
mitt hemland” med Kaans förord i 
tankarna blev det lättare att förstå och 
följa med i dikterna. Kaan beskriver 
hur flera av karaktärerna i dikten byg-
ger på verkliga personer, och i förordet 
får man hjälp att förstå vilka verkliga 
personer som speglas av de olika ka-
raktärerna i boken.   

Jag berördes av alla dikter i diktsam-
lingen, men den som berörde mig mest 
var Internen Halil – 1, som avser Hik-
met Kıvılcımlı. Dikten är för lång för 
att citeras i sin helhet, men skildrar en 
man som är fängslad men ändå känner 
en oerhörd stark och inre frid, trots allt 
han får utstå för att han är kommunist.  
Nedan citeras valda delar av dikten 
som visar detta:  

“Halil kände en märklig skam först 

och sedan, en stor frid. Och den friden 
har han aldrig förlorat sedan! Vid varje 
husrannsakan öppnade han dörren i 
samma frid. Och varje gång han reste 
sig under batongerna på polishusen 
(med trasiga glasögon på kinderna och 
ömheten i hälarna som han föraktade) 
dock friden i hjärtat över att inte sagt 
något och inte avslöjat någon, det är 
samma frid. Och jag tror att det var vid 
tredje interneringen i Istanbulfängelset 
som han började hungerstrejka med 
sina kamrater i samma frid” (Kaan, 
2020:55).  

”Att kunna förstå är den största fri-
den. Det obestridliga måstet av sociala 
behov och kampen: klokhet, hjärta, 
knytnäve. Ändlös ilska och hat. Änd-
lös nåd och kärlek. För att människan 
inte ska utnyttja människan. För en 
rättvis värld i fred. För ett fosterland i 
frid” (Kaan, 2020:58).  

Denna dikt, likt många andra 
av Hikmets dikter, förmedlar att oav-
sett om man fängslar en kommunist 
rent fysiskt, kan man aldrig fängsla el-
ler tygla dennes hopp, vilja och kamp 
för ett bättre samhälle, och det är väl 
just det som är hela syftet med socialis-
tisk poesi?  

Tack vare att människor som Sebü-
ktay Kaan bidrar till att väcka, syn-
liggöra och medvetandegöra andra 
människor genom att sprida viktiga 
budskap, bidrar de till kampen för en 
bättre värld, där “människan inte ska 
utnyttja människan”.  

aNNa  
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I väntan på slutstationen
noVell AV Anton mAkArenko

De som hade åkt till stora staden be-
rättade för oss övriga i byn att de hade 
bytt buss en eller två gånger, och sedan 
var de framme vid slutstationen.Vissa 
hade åkt tåg längre bort till andra stäl-
len och hade hört andra berätta att de 
hade åkt ännu längre bort med flyg. 

När de kom tillbaka berättade de för 
oss att när man åker långt finns det en 
mellanstation, där man väntar på nästa 
avgång. 

”Du väntar på en väntstation, en 
byggnad med ett skjul, toalett, kafete-
ria. Ibland uppstår förseningar, krångel 
med motorn, dåligt väder, kommunika-
tionsproblem och du missar nästa resa. 
Men om du har betalat biljett så måste 
Företaget erbjuda övernattning, betala 
för din mat och ibland ge dig ersättning. 
Företaget bryr sig inte om vilken färg din 
kropp har, vad du bär för kläder, om du 
är vacker, ful, kort, lång, fet eller modell-
snygg, gammal eller barn så länge du har 
betalat din biljett. Ibland betalar de äldre 
en reducerad biljett och barnen reser gra-
tis.

När det blir långa förseningar, då 
uppstår nervositet, oro, oenigheter, 
höjda röster. Förklaringar krävs, sam-
ma fråga kommer upp om och om och 
om igen. När ska vi åka?  Barnen frå-
gar oftare. Alla letar vanligtvis efter en 
ansvarig bland de anställda som ska 
kunna svaret. Många gånger vet inte de 
anställda heller. De vet inte helt enkelt! 
Och vem vet? Företaget vet. Företa-
get kommer att meddela, de anställda 
kommer då att veta och då vet vi ock-
så, vi som väntar i väntstationen. Fram 
till dess är det bara att vänta”. 

Allt det här fick jag höra ofta när 
alla som hade rest långt berättade för 
oss på kvällarna kring brasan där hela 
byn brukade samlas och lyssna med 
häpnad. Därför väntar jag också på att 
Företaget ska berätta för mig när vi ska 
åka!

Företaget har många kunder att tän-
ka på. Dagarna går, blir veckor, måna-
der ... och vi har ingen information. 
Det kommer flera, många flera, för 
många flera, gamla, barn. En behö-
ver medicin, en annan behöver kom-
ma till sjukhus, barnen behöver gå i 
skolan. På stationen får vi inte plats 
längre. Företaget skickar några av 
oss till en lagerlokal, andra skickas 
till en gammal militäranläggning, an-
dra får tält att sätta upp. Det finns 

inte tillräckligt med byggnader för alla. 
Jag börjar ana att jag har kommit till 
en konstig väntplats. Häromdan kas-
tade någon ett grishuvud över väggen 
som omger oss. En annan dag kastades 
stenar och fyrverkerier mot oss. Sko-
lan har varit stängd några dagar för 
att några av öns föräldrar inte ville ha 
mina och väntstationens barn där. 

Vattnet räcker inte, bara tre timmar 
om dagen rinner i det kranen, lång 
kö till toaletten, vi har ofta elavbrott. 
Mat, kläder, filtar saknas ofta. Jag sak-
nar människor. Jag tappar kontakten 
med mina barn. De är arga på mig för 
att jag tog dem hit och lämnade byn. 
Jag hoppas att de någon gång ska för-
stå att jag inte ensam kunde stå emot 
armén och krigsherrarna. Åtminstone 
går de i skolan ibland när de får. 

Jag sitter i tältet för det mesta och 
väntar. Ibland blir vi som väntar arga 
och protesterar mot Företaget, ibland 
blir det bråk mellan oss instängda, om 
religion, om kvinnorna, om våra län-
der. Jag hoppas att något land i Europa 
ska ta emot mig och mina barn. Eller 
att vi stannar i det landet vi kom till, 
men långt från tältet och lägret. Jag vill 
bo i ett område bland människor. Men 
ingen vill ha oss längre. Vad gör vi här? 

Vi bara bor här och hoppas på att 
nåt ska hända. Lyssnar på nyheter och 
rykten som till sist visar sig vara lögner, 
som vanligt.Men jag har betalat mina 
biljetter. Jag gick hela vägen genom So-
malia, åkte båt till Jemen och därefter 
gick jag genom öknen. Jag passerade 
hela Saudiarabien och nådde Sinai-
halvön.Jag gick i månader. Överallt 
betalade jag olika biljetter. Jag betalade 
biljett för att få passera beduinerna, de 
lokala cheferna och deras milis, slav-
handlarna, kaptenen på den ruttna bå-
ten som förde oss till Turkiet, kaptenen 
som smugglade oss till den grekiska ön 
Lesbos. 

Jag betalade dyrt, och runt mig såg 
jag dem som inte hade råd att betala 
bli slavar. Människohandlarna, jag för-
bannar dem, tog små flickor till slavar. 
Hemska människor tog folk för att säl-

ja deras organ till de rika i världen. Till 
sådana som har pengar och beställer.

Jag betalade för att mina barn inte 
skulle röras. Jag lämnade byn med 
mina 12 och 14 år gamla barn för att 
inte armén skulle ta dem och göra dem 
till mördare. Armén dödade min man. 
Hotade att nästa gång tar de mina poj-
kar. Så gjorde de när de kom till grann-
byn. De tog mina syskonbarn, vem vet 
var de är nu och om de lever. Jag har 
hört många historier. 

Jag har sett mycket. Mord, våldtäkt, 
hemska, omänskliga saker på vägen 
hit. Jag hör röster och ser bilder i söm-
nen. Flickor, pojkar, deras föräldrar 
som gråter. Jag vaknar förskräckt och 
tittar efter mina pojkar i mörkret. Jag 
vill inte minnas.

Jag betalade många biljetter men Fö-
retaget accepterar dem inte. De män-
niskor jag förlorade, de jag lämnade 
efter mig, räknas inte som biljetter jag 
har fått betala.  

Företagets anställda är mycket trötta 
på oss. 

Har de det mycket bättre utanför 
väggen? Det tror jag inte.De som ar-
betar med oss har låga löner, flexibla 
kontrakt, på timmar, utan försäkring, 
eller så kommer de frivilligt. Det finns 
några bra människor som hjälper. 
Skickar mat, kläder, leksaker, medicin.

Jag önskar dem det bästa. Men hur 
länge ska de orka hjälpa frivilligt? Jag 
vill också jobba. Vill visa vad jag kan, 
vara till hjälp. Jag vill inte bli hatad 
som om jag är en parasit. Vill inte bli 
betraktad som en tiggare. Vill inte att 
folk ska tycka synd om mig.

Men jag väntar och väntar. Dagarna, 
månaderna, åren bara går och nästa 
transport till slutstationen kommer 
inte.
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utrIkes

kampfonden 
Stig-Arne Mattsson, Ljusdal 50
Winnie Svendsen, Malmö 500
Kjell Bygdén, Stockholm 400
P-G. Lundström, Domsjö 400
Fredrik Jönsson, Arlöv 200
Robert Edlund, Örnsköldsvik 100
Kamo, Göteborg 100
Utan namn 1 000
Mika Anevret, Stockholm 200
Janne Karlsson, Linköping 200

 
Stöd till Riktpunkt
Mika Anevret, Stockholm  100

Summa: 3 250
Tidigare insamlat: 
Totalt: 10 450

Tack för din gåva!
Glöm inte att skriva avsända-
re på SKP:s egna inbetalnings-
avier!

Kampfonden: PG 421 53 84-1  
eller BG 636-7080

GE VIA SWISH
Swisha till nummer 123 557 00 15 
eller skanna QR-koden nedan i din 
Swish-app för att ge ditt bidrag.

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

Israel förbjuder export 
av palestinska jordbruks-
produkter via Jordanien
I kölvattnet av att USA:s president 
Donald Trump tillkännagav sin så 
kallade fredsplan som ”århundradets 
affär” den 28:e januari har Israel för-
bjudit exporten av palestinska jord-
bruksprodukter från Västbanken via 
Jordanien. Det uppskattade värdet på 
sådan export uppgår till 100 miljoner 
årligen.

Majoriteten av denna export är grö-
dor odlade i regionen Jordandalen. 
Detta område har Israel tillkännagivit 
att man avser att annektera i överens-
stämmelse med Trumps ”fredsplan”, 
som har blivit totalt och häftigt av-
visad av palestinierna.

På fredagen den 7:e februari be-
ordrade israeliska militärstyrkor fö-
rarna av ett antal palestinska lastbi-
lar, lastade med jordbruksprodukter 
med ursprung i Västbanken och på 
väg mot kungadömet Jordanien, att 
vända om.

Israel och den palestinska myndig-
heten, (PA) är mitt i ett handelskrig 
efter att den högerextrema regering-
ens försvarsminister Naftali Bennets 
på fredagen den 31:a januari tillkän-
nagav att Israel skulle stoppa alla 
jordbruksimporter från den ockupe-
rade Västbanken med början sön-
dagen den 2:a februari. Export av 
palestinska jordbruksprodukter till 
Israel uppgick till 88 miljoner dollar 
2018.

Det som utlöste konflikten var ett 
beslut av palestinierna i oktober att 
bojkotta boskaps- och fårköttspro-
dukter från Israel, då den palestinska 
myndigheten klagade på att ockupa-
tionsmakten tvingade dem att köpa 
från israeliska bönder och begrän-

sade deras tillgång till billigare kött-
produkter från andra sidan havet.

Förra veckan utlyste den palestin-
ska regeringen, som ett svar på Ben-
nets beslut som förbjuder att pales-
tinska jordbruksprodukters kommer 
in i Israel, ett förbud mot att israelis-
ka produkter, som bland annat grön-
saker, frukter, juicer, mineralvatten 
och kolsyrade drycker, får inträde på 
den palestinska marknaden.

Ministern för nationell ekonomi, 
Khaled Osseili, sa på söndagen den 
9:e februari att den palestinska re-
geringen strävar efter politisk, dip-
lomatisk och rättslig aktion för att 
bryta Israels nya förbud mot export 
av palestinska jordbruksprodukter 
utomlands. När han talade vid ett 
akutmöte i palestinska exportrådet 
beskrev Osseili det israeliska förbu-
det mot export av palestinska jord-
bruksprodukter som en uppenbar 
kränkning av Världshandelsorgani-
sationens (där Israel är en medlem) 
regler såväl som andra relevanta 
överenskommelser och avtal

Osseili bekräftade den palestin-
ska regeringens stöd till de lokala 
bönderna och exportörerna så att 
de skulle kunna motstå de israeliska 
straffåtgärderna och den straffpo-
litik, som han sa är inriktad på att 
kväva den palestinska ekonomin för 
att tjäna israelisk valpropaganda.

Ministern framhöll vikten av att 
alla partier går samman för att kon-
frontera det israeliska förbudet mot 
export av palestinska jordbrukspro-
dukter, såväl som för att hjälpa re-
geringen att uppnå sin vision om att 
ekonomiskt lösgöra sig från den isra-
eliska ockupationen.

OBS  OBS  OBS
Du har väl inte glömt att förnya din prenumeration på Riktpunkt för 2020. 
Om, är det ännu inte försent, men gör det snarast genom att sätta in pengar 
för vald prenumerationstid, 100: - för kvartal 
och 350: - för hela året. Glöm inte att uppge 
namn och adress. 
Betala till PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080.

Under 2020, årgång 30, får du dessutom hela 
tidningen i färg.
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skp kräver arbete och utveckling
Kamp mot arbetslöshet och allas rätt till arbete är i dag det viktigaste. Nationalisering av storföre-

tag, banker och försäkringsbolag, ger bland annat utrymme för en stark och utbyggd offentlig sek-

tor, 30 timmars arbetsvecka med full lön. Det möjliggör även lika lön för lika arbete, oavsett kön, 

liksom det öppnar för en sänkt pensionsålder. Vi arbetar för en utvecklad arbetslagstiftning samt en 

långsiktig planering av industripolitik i samhällelig regi. SKP: s mål är att Sverige går ur EU.

skp kräver höjd levnadsstandard
Vi står för höjda reallöner inom den privata och offentliga sektorn, på bekostnad av de privata         

bolagens vinster.

Vi är för skärpt beskattning av bolag, aktiehandel och höginkomster, liksom för ökad skatt på arv 

och förmögenheter.

Vi ser en sänkning av löneskatterna på låginkomster vara en självklarhet.

skp kräver social upprustning
Vi vill ha ett stopp på försäljning av offentliga tillgångar och privatisering av offentliga tjänster. Öka 

resurserna för barn och ungdom, bygg ut och förbättra skolan, barnomsorg, dagis och fritids åt alla 

barn. Vi vill vi arbeta för verklig jämställdhet mellan könen. Vi föreslår en planerad bostadspolitik 

med en statlig bostadsbank som ger sänkta hyror, slut på spekulation med mark och bostäder.

SKP vill bygga ut sjuk- och hälsovården i samhällets regi, höja och värdesäkra pensionerna och 

bygga ut äldreomsorgen. Vi vill omedelbart återställa försäkringsskyddet vid sjukdom, arbetsskada 

och arbetslöshet, till 90 procent.

Vi försvarar flyktingarnas jämlikhet och rätt till arbete, bostad, utbildning och individuell trygghet 

i Sverige, liksom vi vill stoppa rasism och nyfascism.

Detta vill kommunisterna

RiktpunKt

Sveriges Kommunistiska Parti
Flyghamnsgatan 1, 128 35 Skarpnäck * Tel: 08-735 86 40
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