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Innehåll

Avtalet är uppsagt!
Nu hårdnar striden om ordning och 
reda. I avtalsrörelsen 2013 tog Bygg-
nads strid för att huvudentreprenören 
vid ett bygge skulle ha huvudansvaret 
för att hela underentreprenörskedjan 
skulle följa lagar och avtal. Bakgrunden 
till kravet är naturligtvis det kaos som 
i många fall präglar byggverksamheten 
med oändliga underentreprenörer där 
det till slut blir så att ingen tar ansvar 
och arbetsmiljö och löner dumpas. 
Byggnads krav var att det skulle skrivas 
in i avtalet.

Naturligtvis motsatte sig Byggnads 
motpart Sveriges Byggindustri detta 
och resultatet blev att man tillsatte en 
arbetsgrupp som skulle arbeta fram 
en avtalstext. Rapporten skulle vara 
klar den 15 februari 2014.  I beslutet 
fanns också möjligheten att om rap-
porten skulle visa sig vara undermålig 
så hade parterna rätt att säga upp av-
talet. Det är detta som har hänt i och 
med att Byggnads sade upp avtalet som 
därför nu löper ut 31 mars 2014 och 
efter detta datum kan parterna vidta 
stridsåtgärder.

Byggnads har under tiden tagit fram 
ett kraftfullt och juridiskt hållbart för-
slag som skulle fungera under svenska 
förhållanden. Ur Byggnads krav på ett 
huvudentreprenörsavtal kan noteras 
bl.a. följande: 

• Det ekonomiska ansvaret i ett 
huvudentreprenörsansvar har en myck-

et stark självsanerande effekt. Det ger 
byggföretagen ett tydligt incitament för 
att hålla ordning och reda på byggena 
med att bara anlita seriösa underentre-
prenörer.

• Seriösa entreprenörer medför 
en tryggare och säkrare arbetsmiljö, att 
skatter och avgifter betalas till staten. 
Det ger en konkurrens på lika villkor 
mellan byggföretagen.

• Ett huvudentreprenörsansvar 
skulle också medföra att våra medlem-
mar får betalt för utfört arbete.

Vi kommunister står helt bakom 
Byggnads förbundsstyrelse och avtals-
råd i denna konflikt. Det är en överlev-
nadsfråga. Sveriges Byggindustris kom-
pakta motstånd mot att införa ordning 
och reda på byggarbetsmarknaden be-
ror naturligtvis på att den nu uppkom-
na striden är en direkt strid och utma-
ning mot EU och dess nyliberala och 
arbetarfientliga politik. En politik som 
drabbar Europas alla arbetare. Enligt 
EU och dess eftersägare är det helt na-
turligt och absolut nödvändigt att ar-
betskraften förvandlas till varor som 
kan köpas som vilken annan vara som 
helst. Kan man köpa en murare från 
Rumänien och betala honom 25 kr/tim 
vid ett svenskt bygge är det något helt 
naturligt för Sveriges Byggindustri och 
absolut ingenting som svenska Bygg-
nads skall lägga sig i då det är en av de 
grundläggande rättigheterna företagen 

har tryggad genom EU:s regler om ar-
betskraften fria rörlighet inom EU. 

Hela konflikten som nu råder mel-
lan Byggnads och Sveriges Byggindustri 
vittnar också om vilken lögn det svens-
ka medlemskapet i EU vilar på. Den 
dag vi gick till valurnorna för att säga 
ja eller nej till EU blev vi garanterade 
av alla från Moderaterna till Socialde-
mokraterna om att den svenska arbets-
marknadsmodellen med kollektivavtal 
skulle vara garanterad. Hela EU- pro-
jektet vilar på en jättelik lögn, något 
som vi inte skall glömma bort när vi 
närmar oss valet till det s.k. Europa-
parlamentet .  EU:s reaktionära eftersä-
gare kommer att locka oss med än det 
ena och än det andra för att få oss att 
gå till valurnorna och därmed ge EU en 
legitimitet. Glöm då inte bort att Euro-
paparlamentet är ett låtsasparlament 
som för oss svenskar endast övertagit 
den roll som tidigare tillföll landshöv-
dingar. Det vill säga en reträttplats för 
avdankade och odugliga politiker för 
att garantera dem fortsatt goda inkom-
ster.

Säg nej till denna apcirkus genom att 
vägra delta i detta monumentala luren-
drejeri, bojkotta EU- valet! Arbeta för 
att Sverige ska lämna EU!

LArS LuNdberg
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ledare

Vem behöver arbetskraftsinvandring? 
Sydsvenska handelskammaren i Malmö 
arrangerade för en tid sedan ett semina-
rium om företagens behov av att kunna 
anställa internationell arbetskraft. Med-
verkade gjorde Sveriges migrationsmi-
nister Tobias Billström. Han berättade 
att regeringen och miljöpartiet inom 
kort lägger fram lagförslag som ska 
underlätta för människor utanför Sve-
rige att få arbete här. Och med hjälp 
av arbetskraftsinvandring ska vi få mer 
pengar till skolan, vården och omsorgen. 
Vidare att länder som är framgångsrika 
på att attrahera kunnig arbetskraft är 
vinnare i den nya ekonomin. Samtidigt 
ökar konkurrensen om den eftertrak-
tade arbetskraften enligt migrationsmi-
nistern. Som exempel nämnde han att 
länder som Kina, Indien och Mexiko idag 
tar emot många arbetskraftsinvandrare. 
Och i Afrika pratar man inte längre om 
”brain drain” utan snarare om ”brain 
gain”. Det innebär att människor väljer 
att flytta till Afrika för att arbeta, istäl-
let för som tidigare då människor från 
många afrikanska länder  sökte sig till 
Europa och andra kontinenter för att få 
ett arbete, påstår Tobias 
Billström.

Skälet för behovet av 
en ökande arbetskrafts-
invandring till Sverige 
skulle vara att var fjärde 
svensk arbetsgivare inte 
hittar rätt kompetens 
enligt Billström. Han på-
står att ingenjörer är den 
svåraste yrkesgruppen 
att rekrytera men att det även råder 
brist på utbildade hantverkare, kockar 
och yrkeschaufförer. Att arbetskrafts-
invandringen fungerar väl är därför 
mycket viktigt för svenska företag och 
i Skåne finns många företag som är be-
roende av arbetskraftsinvandring. Som 
exempel nämner Billström då ett för de 
flesta okänt spelföretag, Trelleborg AB 
, samt Atlas Copco. Det som skulle för-
ena dem är att de har ambitioner och 
växtplaner samtidigt som de hämmas 
av brist på kompetens.

Det är riktigt att de söker arbets-
kraft, Trelleborg AB har 32 platsan-
nonser på sin webbplats, 3 av dem gäl-
ler anställningar i Sverige. Atlas Copco 
söker efter 147 nya medarbetare, av 
dessa skulle 4 jobba i Sverige, 74 inom 
Europa och resten i andra delar av 
världen. Kvalifikationerna för sökande 
är i de flesta fall 8-10 års erfarenhet av 

olika teknisk produktion eller försälj-
ning men också goda kunskaper i det 
språk som talas i landet de skall place-
ras i.

Så nog har de tillväxtplaner, men 
inte för Sverige. Dagen efter Tobias 
Billströms framträdande flaggade Atlas 
Copcos vd Ronnie Leten i en intervju 
med Reuters för planerade nedskär-
ningar med hundratals anställda inom 
de närmaste månaderna, främst inom 
gruvverksamheten.

Och skulle man verkligen vilja rekry-
tera internationell kompetens så skulle 
man med fördel kunna hänvända sig 
till Malmös taxikår, förmodligen bland 
de mest välutbildade i hela världen. 
Där finns läkare, civilingenjörer, ingen-
jörer, ekonomer och många andra högt 
kvalificerade arbetare.

Eller så borde man kunna finna 
kompetensen hos någon av de 12 611 
Malmöbor, eller de 35 000 i Skåne 
som tillsammans med ytterligare några 
hundratusen i övriga Sverige var öppet 
arbetslösa  vid tidpunkten för Tobias 
Billströms framträdande .

Vi kan bara konstatera att Billström 
är en människa som lydigt hämtar all 
sin information från de kapitalistiska 
och imperialistiska företagens styrelse-
rum; världen utanför dessa slutna rum 
existerar inte för honom.

Billström har aldrig hört talas om 
fartyg som överlastade med människor 
från Afrika som vill söka sig bättre lev-
nadsvillkor förliser i Medelhavet, ofta 
med dödlig utgång för de drabbade. 
Dem talar man inte om i styrelserum-
men. Men om ett hundratal i väst ut-
bildade afrikanska modeskapare och 
designer återvänder till Afrika för att 
med hjälp av billig arbetskraft berika 
imperialisterna slår man klackarna i ta-
ket. Man bryr sig inte ett dugg om de 
11 000 personer som sedan 1993 har 
dött när de försökt ta sig in i EU. 

Billström har heller aldrig hört talas 
om de människor, 3-400 per år, som 
dör vid gränsen mellan Mexico och 

USA eller den halva miljon som arres-
terats på grund av att de söker sig ett 
bättre liv. Billström glädjer sig istället 
över den handfull människor som åter-
vänder till Mexico för att förse narkoti-
kakartellerna med amerikanska vapen.

Hyckleriet hos imperialismens apo-
logeter har inga gränser.

Vi kommunister har aldrig motsatt 
oss en humanistisk invandrings- och 
flyktingpolitik eller stöd till de ”pap-
perslösa” som på grund av byråkrati 
eller andra omständigheter tvingats 
leva ”illegalt” i Sverige. Men vi skulle 
aldrig komma på tanken att överlämna 
ansvaret för flykting - och invandrings-
politiken till kapitalet. Vi är övertygade 
om att människovärdet står över pro-
fiterna. När kapitalet skriker efter be-
hov av arbetskraftsinvandring så vet vi 
att det eftersträvas lönedumpning för 
ökade profiter. 

Dessutom bygger hela deras argu-
mentation på att det svenska utbild-
ningsväsendet är totalt misslyckat. 
Att det finns brister i det svenska ut-
bildningssystemet är ingen nyhet, men 

främst beror det på att man 
anpassat det till ”marknads-
krafterna” och inte till de 
samhälleliga behoven när 
varje universitet har gjort sig 
beroende av kapitalets orga-
nisationer.

Vi kan även konstatera att 
skriket om arbetskraftsin-
vandring innebär att de svens-
ka monopolföretagen inte ens 

klarar av att ha ett utbildningsprogram 
för sin egen personalförsörjning utan 
samhälleliga bidrag.

Skall vi få mer pengar till skolan, 
vården och omsorgen måste vi förflytta 
kapitalism och imperialism till histori-
ens skräphög som är den rätta hemvis-
ten. Det är det vi kommunister vill, ett 
samhälle som bygger på våra gemen-
samma intressen och inte på kapitalets 
profiter. 

Vi kan bara konstatera att billström är en män-
niska som lydigt hämtar all sin information från 
de kapitalistiska och imperialistiska företagens 
styrelserum; världen utanför dessa slutna rum 
existerar inte för honom. 
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Transportförluster Vindkraft

Många kommentarer angående vind-
kraften i Norrland har den senaste tiden 
figurerat på insändarsidorna, både posi-
tiva och negativa, mest det senare. Det 
mest otroliga är att våra valda ombud 
har ivrat för storskalig utbyggnad i höga 
Nord med 1100 vindkraftverk i Piteå 
markbygds skogar.

Nog måste väl samtliga politiker i da-
gens läge ha studerat fysik i gymna-
sieskolan eller har kunskaperna fallit 
i glömska? Och infraljudet då, älgarna 
flyr och jägarna har att förvara bössan 
i vapenskåpet! Industrilandskap på fel 
ställe! Förluster i elektriska ledningar. 

Man kan lätt konstatera att de 
hundratal som har byggts upp står 

och stampar till ingen nytta. Tyskland 
som är på väg att riva den miljövänliga 
kärnkraften får numera elenergi från 
Sverige och Norrland. Norrland har 
vattenkraften, c:a halva produktionen 
från Lule och Skellefte älvar går söde-
rut resten förbrukas här.

Det fanns en tid när svensk arbe-
tarrörelse hade bra politiker i riksdag 
och regering. Jag hänvisar till hur ef-
terkrigsprogrammet kom till. SKP och 
S var den stora idéns partier, de hade 
planen för hur Sverige skulle se ut.

Finansminister Ernst Wigforss (s), 
en av de skarpaste hjärnorna i svensk 
politik, hade ett planhushållningsför-
slag att statliga förädlingsindustrier 
skulle byggas upp i Norrland där mal-

merna fanns och arbetslösheten var 
störst. Riksdagsman Hilding Hagberg, 
SKP, som ofta i riksdagen krävt statligt 
ägande av industri och planhushållning 
stödde förslaget.

Men högerkrafterna vann dock inte 
i riksdagen, de satte igång planhushåll-
ningsmotståndet, Tage Erlander blev 
statsminister, startade borgfreden och 
projektet föll.

Varför är då planhushållning aktuell 
i dag?

Privat gruvdrift är miljöförstöring 
och rovdrift. Många är de gamla gru-
vor som måste saneras med statliga 
medel för de som tagit vinsterna har 
rymt! Och utsugningen fortsätter, nu 
rovbryter utländska företag för fullt!

Malmerna tar slut men skogsråvaran 
växer upp igen långsamt i Norr.

Men planen då om den blir verklig-
het - det blir den när Sverige får socia-
lism. 

Så skulle det ha sett ut: Upp mot 
de 10 miljarder som vindkraften kos-
tar skulle satsats på statligt ägda gru-
vor med miljöhänsyn. Även statsägd 
modern förädlingsindustri kunde ha 
byggts upp! Det är inte för sent att 
stoppa det idiotiska vindkraftprojek-
tet!

Bryt mindre, förädla mer!
Familjeföretagen skulle växa som 

svampar ur jorden runt de statliga in-
dustrierna! Låter det intressant? Frå-
gan riktas till Centerpartiet som vur-
mar för småföretag. 

Det finns ett parti som har planen 
hur det skall se ut, SKP ställer upp i 
riksdagsvalet 2014!

ArNOLd SteNmAN, piteÅ

foto Hans Blomberg

Pensionsbluffen
Monopolkapitalismens politiska krafter 
verkar vara överens om att steg för steg 
förslava det arbetande folket. Det görs 
försök till att höja pensionsåldern som 
redan är högre än i många andra länder. 
Idag möts Moderaternas och Socialde-
mokraternas företrädare för att disku-
tera höjningen av pensionsåldern.

Enligt SVT:s Rapport är dessa mono-
polens partier överens om att höja pen-
sionsgränsen till 69 år.

Samtidigt är arbetslösheten högre 
än aldrig förr. Ungdomsarbetslöshe-
ten är extremt hög och likadant är det 

bland invandrare. Bland kvinnor av 
olika grupper är deltidsarbetslösheten 
ett gissel. Samtidigt påstår borgarna att 
det saknas arbetskraft.

Påståendet att vi måste arbeta längre 
för att finansiera den offentliga sek-
torn är inget annat än en lögn. När 
man gödslar kapitalet med offentliga 
medel, dels genom privatiseringar och 
dels genom att låta det driva delar av 
den offentliga sektorn, höjs statliga di-
rektörers och politikers löner exponen-
tiellt och det blir mindre och mindre i 
statskassan.

Vad som behövs är ingen fortsätt-

ning på den nyliberala politik som förs 
av de båda blocken utan en politik som 
tar vara på arbetarklassens intressen, 
en politik som förs av Sveriges Kom-
munistiska Parti.

ALi kiNALi
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10 000 mot nazism och fascism i Malmö

En mäktig demonstration mot nazism 
och fascism genomfördes den 16 mars 
i Malmö. Den utlösande faktorn var de 
mordförsök som medlemmar i den nazis-
tiska Svenskarnas Parti genomförde den 
9 mars mot en grupp som deltagit i en 
demonstration för kvinnors rättigheter.

Demonstrationen den 16 mars samlade 
10 000 deltagare från politiska partier, 
MFF:s supporterklubb och andra orga-
nisationer. Även många oorganiserade 
malmöbor slöt upp i manifestationen 
mot fascism, nazism och högerextre-

mism.
Även Sveriges Kommunistiska Parti 

var på plats och deltog i demonstratio-
nen. I ett flygblad som delades ut slår 
SKP fast: ”Nynazism och fascism skall 
bekämpas, det är en brottslig ideologi 
baserad på klassorättvisor. En fram-
gångsrik kamp mot fascism måste ock-
så innebära kamp för en politik som 
eliminerar klassorättvisorna.”

Vidare konstateras i flygbladet: ”Det 
finns grupper och klasser som tjänar på 
fascism, kapitalet och ägarna av pro-
duktionsmedel, de föredrar att det ar-

betade folket bekämpar varandra och 
inte vänder sig mot det ekonomiska 
system (kapitalismen) som alstrar ny-
nazism och fascism.” Och slutligen 
fördömdes den nuvarande makteliten 
med konstaterandet att ”det är det 
nuvarande politiska och ekonomiska 
etablissemanget som misslyckats och 
därför gett en grogrund för nazism och 
fascism. Dess stöd åt fascismen i Ukrai-
na avslöjar hyckleriet och visar att eta-
blissemanget inte är emot fascism när 
det tror att det gynnar de egna klassin-
tressena.”

Veolia varslar över 200 arbetare - för att 
återanställa
Veolia Transport har varslat 253 tjäns-
ter på Öresundstågen i södra Sverige. 
Många heltidsanställda sägs upp och er-
bjuds återanställning på deltid.

– Vi har aldrig tidigare träffat en 
arbetsgivare som så brutalt vill bygga 
upp en deltidsorganisation som även 
kommer att drabba resenärerna, säger 
Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson 
i ett uttalande.

Enligt Sekotidningen planerar fack-
förbundet en annonskampanj i Skåne 
för att visa för allmänhet och resenä-
rer hur Veolia behandlar personalen. 
Seko anser att trafikhuvudmännen 
borde ”slänga ut Veolia” från trafiken 
och teckna kontrakt med en mer seriös 
operatör.

Säg upp det centrala avtalet omgå-
ende!, uppmanar Seko klubb 111 efter 

varslet. Klubben skriver att förbundet 
måste agera nu och ”varsla om strids-
åtgärder från och med den 1 april för 
att visa solidaritet men också för att 
försvara oss mot Veolia och alla som 
kan tänka sig följa denna riktning som 
Veolia öppnar.”
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Det har varit militär storövning i Nord-
norge – Cold Response – den sjätte i 
ordningen sedan 2006. Där deltog 16 
000 soldater från 16 länder den 8-21 
mars tillsammans med NATO. Trots att 
Sverige inte är medlem i NATO ställde vi 
också upp med både övningsledare och 
svenska soldater

Denna gigantiska militärövning på-
stås ha ett fredsbevarande syfte, och 
allt detta sker för att öka säkerheten 
i världen. Men ett krigsspel kan ald-
rig någonsin rymmas under begreppet 
”fredsbevarande åtgärder”. Fredsap-
pellerna är bara kulisser för regissören 
NATO, som med denna teater försöker 
blåsa nytt liv i den gamla rysskräcken.

Är våra egna politiker beredda att 

bära ansvaret för följderna av en sådan 
retorik och för effekterna på vår alli-
ansfrihet när vi både sanktionerar och 
själva deltar i militära styrkedemon-
strationer som Cold Response?

Vägen mot fred och säkerhet i värl-
den går inte via krigsspel utan via av-
rustning. Ändå är fredsarbete ett sorg-
ligt underfinansierat område. Istället 
för gigantiska militärövningar behövs 
en tyngdpunktsförskjutning från krigs-
spel till fredsspel - till konfliktlösning-
ar, till fredsforskning och till fredsar-
bete i alla former.

Den 24 mars 2014
Kvinnor för Freds Årsmöte 

”Torraste olympiska spe-
len någonsin ”

Wall Street Journals reporter beskriver 
besvikelsen hos en del fans när de upp-
täcker att ölen de köpt på OS-stadion 
är alkoholfri.

KAN BYTA REGERING MEN 
INTE POLITIKEN
Ian Martin i Wall Street Journal ställer 
viktiga frågor om demokratins verkliga 
räckvidd.

”Vad händer om väljarna i ett euro-
land vill byta regering? Jag menar inte 
bara byta ett gäng mot ett annat, utan 
gå i en klart annan riktning, höger el-
ler vänster, ett beslut som kräver en ny 
ekonomisk politik. Några kanske gläds 
när de inser att den möjligheten tagits 
ifrån dem av ECB och EU. Men om de 
inte gillar denna upptäckt?”

Martin ställer frågan: Är det så illa 
att du i eurozonens skugga kan byta re-
gering, men aldrig politikens innehåll?

EU/IMF-TROJKAN ÄR
ODEMOKRATISK
EU-parlamentet antog nyligen två be-
tänkanden om den så kallade trojkans 
arbete i krisdrabbade EU-länder. Rap-
porterna drar slutsatsen att trojkan är 
odemokratisk och föreslår upprättan-
det av en europeisk valutafond för att 
stärka den demokratiska insynen och 
kontrollen.

RÖDA KORSET VARNAR 
FÖR UPPROR I EUROPA
Miljoner medborgare i EU-länderna 
som för inte så länge sedan var ganska 
välmående har nu svårt att skaffa mat. 
Europa bör därför förbereda sig på 
folkliga uppror, liknande de som ska-
kat Nordafrika, varnar Internationella 
Röda kors-kommittén
[ICRC].

Den Venetianska republi-
ken är född på nytt
Europa har fått en ny möjlig utbrytar-
region efter att invånare i den italienska 
regionen Veneto via internet röstat för 
självständighet i en inofficiell folkom-
röstning.

– Den Venetianska republiken är 
född på nytt, sade separatistledaren Gi-
anluca Busato i fredags efter att resul-
tatet från en inofficiell folkomröstning 
presenterats.

Omröstningen gav separatisterna 89 
procent av rösterna, rapporterar EU-
observer.

Cold Response – 
en provokation mot fred

”Till unionens [dvs. EU] byggstenar 
hör att undvika att alltför stora eko-
nomiska skillnader skapar slitningar 
mellan medlemsländerna.” Det skriver 
Dagens Nyheters ledarredaktion [14 
mars]. I verkligheten, bakom EU-pro-
pagandisternas fromma förhoppning-
ar/falska förespeglingar, ökar skill-
naderna mellan de 28 EU-länderna, 
i synnerhet mellan de 18 länder som 
ingår i EU:s valutaunion, EMU, med 
en överstatlig valuta [euron] och cen-
tralbank [strategiskt placerad i tyska 
Frankfurt].

Sedan 2006 har Tyskland, EU:s 
största ekonomi, redovisat allt större 
handelsöverskott.

Överskottet för 2013 – 198,9 mil-
jarder euro [1.850 miljarder kronor] – 
är det hittills största och motsvarar 7 
procent av Tysklands BNP.

Ett lands överskott förutsätter andra 
länders underskott.

Greklands handelsunderskott var 
2011 nästan 38 miljarder dollar [242 
miljarder kronor]. Och just Tyskland 

är Greklands största handelspartner. 
Länder med extremt underskott måste 
sätta sig i skuld. Det är bland annat 
tyska storbanker som lånar ut pengar 
till Grekland till höga räntor.

Frågan är hur Grekland ska ta sig 
ur den rävsaxen, efter att till följd 
av medlemskapet i EMU avhänt sig 
en egen valuta- och penningpolitik, 
samtidigt som den så kallade trojkan 
[EU-kommissionen, Europeiska cen-
tralbanken, ECB, och Internationella 
valutafonden, IMF] dikterar villkoren 
för den grekiska finanspolitiken.

göStA tOrSteNSSON
eu Och fAcket mArS 2014

Skillnaderna mellan
euroländerna ökar
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Storföretagen tar över offentliga tjänster
Ett nytt globalt handelsavtal, TISA [Trade 
In Services Agreement], förhandlas just 
nu i det tysta. Det väntas öppna upp för 
avregleringar av offentliga tjänster i en 
omfattning som vi aldrig tidigare sett.

2012 lanserade femtiotalet länder i 
Världshandelsorganisationen [WTO], 
däribland USA och EU-länderna, hem-
liga samtal om ett avtal om utökad 
avreglering av handel inom alla tjäns-

tesektorer, inklusive offentliga tjänster 
som sjukvård, vatten- och energiför-
sörjning, utbildning, miljöskydd med 
mera.

TISA-avtalet väntas minska regering-

arnas möjligheter att reglera, upphand-
la och erbjuda tjänster och begränsa de 
politiska möjligheterna att verka för 
sociala, ekonomiska och miljörelate-
rade mål.

Enligt WTO:s Allmänna tjänstehan-
delsavtal [GATS] kan länderna välja 
vilka tjänster man vill avreglera. Enligt 
förslaget till TISA-avtal kommer län-
derna åta sig att avreglera upp till 90 
procent av alla tjänstesektorer.

– Avtalet kommer att 
medföra lagändringar som 
styr alla typer av tjänster 
från målet att tjäna med-
borgarnas intressen till att 
tjäna privata utländska fö-
retags vinstintressen, säger 
Rosa Pavanelli, generalse-
kreterare för det globala 
facket för offentliganställ-
da, PSI [Public Services In-
ternational].

Det föreslagna avtalet är ett direkt 
resultat av ett lobbyarbete som utförts 
av transnationella koncerner inom 
bank, energi, försäkring, telekommu-
nikationer, transport, vatten och andra

tjänstesektorer.
Det kompakta hemlighetsmakeriet 

kring förhandlingarna är något som 
starkt kritiserats av PSI, som menar att 
storföretagen däremot kan fastställa 
dagordningen och får tillgång till mö-
tes- handlingarna.

– Vi är starkt kritiska mot dessa 
hemliga förhandlingar som syftar till 
att öka globala storföretags kontroll 
över offentliga tjänster och hindra de 
nationella regeringarnas möjligheter 
att reglera dessa, säger Rosa Pavanelli.

I Sverige riktar Miljöpartiets EU-par-
lamentariker Carl Schlyter stark kritik 
mot att den svenska regeringen bidrar 
till hemlighetsmakeriet.

– Vi anser att förhandlingarna borde 
avbrytas omedelbart och börja om igen 
med ett nytt förhandlingsmandat. TISA 
ligger i linje med industrins strategi att 
via internationella handelsavtal under-
minera framtida möjligheter till avreg-
lering på nationell nivå, säger Carl Sch-
lyter till ETC Stockholm.

göStA tOrSteNSSON
eu Och fAcket mArS 2014

De kallar sig för ”vänner av tjänster”, men 
de säljer ut våra gemensamma tillgångar 
Internationell Facklig Organisation för 
Offentliga Tjänster tar avstånd från 
tjänstehandelsavtalet TISA 

 Denna vecka möts representanter för 
regeringar i Genève, Schweiz, för att i 
hemlighet förhandla om ett förslag till 
tjänstehandelsavtal. 

 De 48 länderna som deltar i TISA-
förhandlingarna verkar vara inställda 
på att genomdriva storföretagens vilja, 
och använda sig av handelsavtal för 
att pressa länder till en extrem libera-
lisering och avreglering, i syfte att öka 
företagens vinster, på bekostnad av ar-
betstagare, jordbrukare, tjänsteanvän-
dare och miljön. Kort sagt, på männis-
kornas bekostnad.  

 TISA är utformat för att gå längre 
än Allmänna tjänstehandelsavtalet 
(GATS) och reglerna i andra frihan-
delsavtal när det gäller att begränsa 
regeringarnas rätt att reglera och inves-
tera för det allmännas bästa.  

 PSIs generalsekreterare Rosa Pava-
nelli kommenterar: “Vi uppmanar våra 

medlemsförbund att förmå sina na-
tionella regeringar att dra sig tillbaka 
från förhandlingarna om detta förslag 
till tjänstehandelsavtal, och att mobi-
lisera arbetstagarna och samhällsgrup-
per mot avtalet, som är ett angrepp på 
samhällsintresset.”  

 “Detta avtal handlar om att överfö-
ra offentliga tjänster till privata ägare 
och utländska företag som motive-
ras enbart av profit. Det undergräver 
människors rättigheter och äventyrar 
tillgången till överkomliga offentliga 
tjänster som sjukvård, vatten och sa-
nitet, energi, utbildning, socialförsäk-
ringar och pensioner, samtidigt som 
gemensamma tillgångar och naturre-
surser exploateras.” 

 Länderna som förhandlar är med-
lemmar i Världshandelsorganisationen 
WTO. De utgör merparten av med-
lemmarna i OECD, plus åtta u-länder, 
och de kallar sig själva för ”vänner av 
tjänster” (Real Good Friends of Ser-
vices). Det föreslagna avtalet syftar 
till att betydligt liberalisera all handel 

med tjänster, inklusive i byggsektorn, 
finansiella tjänster, offentliga tjänster, 
liksom företagsinriktade och yrkesmäs-
siga tjänster. 

Avtalet skall minska på regleringen 
generellt. 

 Pavanelli tillägger; “Om regering-
arna är så säkra på att de gynnar män-
niskorna de representerar, varför fort-
sätter de då dessa förhandlingar på ett 
hemligt och odemokratiskt sätt? Detta 
avtal är genomruttet på så många sätt. 
Det är oacceptabelt att våra egna reger-
ingar utesluter oss från en diskussion 
om lagar och politik som kommer att 
påverka social och ekonomisk rättvisa, 
jämställdheten och levnadsförhållan-
den för miljarder människor.” 

 “Det ser ut som om regeringsche-
ferna inte har lärt sig något alls av den 
finansiella krisen: istället för att införa 
en hårdare finansiell kontroll och stöd-
ja offentliga investeringar lägger man 
sig platt inför företagens och markna-
dernas girighet, och säljer ut våra ge-
mensamma tillgångar.” 
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Det finns en del människor som framför 
åsikten att SKP:s deltagande i ett riks-
dagsval är felaktigt och att lägga en 
röst på oss vore en bortkastad sådan 
även om de stödjer vårt politiska pro-
gram. Andra påstår att vi splittrar vän-
stern genom vårt agerande och att det 
viktigaste som finns är att byta regering. 
Anklagelser som dessa återkommer in-
för varje val och SKP måste självklart få 
bemöta dem.  

KommunisternA, den borgerligA 
stAten och dess pArlAment  
Frågan om staten är en skiljelinje mel-
lan revolutionär marxism och borger-
lig reformism. För en revolutionär är 
staten inget annat än en apparat för en 
klass undertryckande av en annan, oav-
sett vilken den rådande styrelseformen 
råkar vara. För en borgerlig reformist 
är staten något som är separat från den 
kapitalistiska produktionen, en appa-
rat för klassernas försoning där den 
allmänna rösträtten är verktyget för so-
cialismens införande. Ett bra exempel 
är ett populärt yttrande av diverse fö-
reträdare för Vänsterpartiet, som lyder 
enligt följande:  

”Vi lever i en halv demokrati, vi har 
politisk frihet men inte ekonomisk.”

 Här upprepar man delvis den gamla 
liberala tesen om att staten har upp-
hört att vara en klasstat, att de for-
mella rättigheterna som ser likadant 
på en trashank och Ingvar Kamprad 
är en realitet. I verkligheten är klassta-
ten en propagandaapparat som genom 
radio, tv, skola och olika institutioner 
som ”Levande Historia” sprider myten 
om det borgerliga samhällets förträff-
ligheter och socialismens djävulskap. 
Det är visserligen sant att vi har fri 
opinionsbildning och fri föreningsrätt 
men att påstå att det existerar politisk 
frihet när all massmedia och staten är 
under borgarklassens kontroll är inget 
annat än att gå kapitalets ärenden. En 
sådan frihet är inget annat en formell 
sådan liknande den påstådda jämlik-
heten inför lagen som till och med för 
den politiskt och socialt omedvetne är 
svår att svälja.  Innebär det då att den 
allmänna rösträtten och den borgerliga 
parlamentarismen är helt värdelösa?  

”Mänskligheten gick mot kapitalis-
men, och först kapitalismen gav – tack 
vare stadskulturen – den undertryckta 
proletärklassen möjlighet att bli klass-
medveten och skapa den världsomfat-
tande arbetarrörelsen… Utan parla-
mentarismen, utan rösträtten skulle 

denna utveckling av arbetarklassen va-
rit omöjlig.” 
Om staten, VI Lenin

 Kommunisterna har aldrig förnekat 
kapitalismens historiskt progressiva 
roll i jämförelse med slavägarsystemet 
eller det feodala men att därifrån tala 
om ”politisk frihet” eller ”den fria 
folkstaten” är att förneka den borgerli-
ga statens klassnatur och dess syfte, att 
staten är en apparat för en klass under-
tryckande av en annan, en apparat för 
att dämpa klasskonflikterna och när 
det är nödvändigt, använda hela sitt 
våldsmonopol för att krossa arbetarrö-
relsen.    Arbetarklassen kan med an-
dra ord inte enbart överta den borger-
liga statsapparaten eftersom dess syfte 

är att förtrycka arbetarna. Att lämna 
den intakt vore att låta borgarklas-
sen ha en pil kvar i sitt koger som kan 
utnyttjas för sin restauration om de 
kontrarrevolutionära krafterna lyckats 
söva den revolutionära arbetarrörel-
sen. Likadant är det med den anarkis-
tiska synen på staten, att den ska lösas 
upp den direkt efter revolutionen. Ett 
sådant förfarande skulle enbart beröva 
de arbetande det vapen som under en 
övergångsperiod måste utnyttjas mot 
resterna av borgarklassen och dess för-
sök att återta herravälde. Det är därför 
som kapitalet fruktar idén om proleta-
riatets diktatur. Den är revolutionär till 
sitt väsen eftersom den tar avstånd från 
alla former av klassamarbete mellan de 
två huvudklasserna, borgarklass och 
arbetarklass. Den erkänner inte den 
borgerliga staten och dess herravälde 
utan vill genom en revolution krossa 
den och ersätta den med arbetarklas-
sens direkta makt. Häri ligger skill-
naden mellan revolutionären och den 
reformistiske pratmakaren med sin, 
i grund och botten, borgerliga moral-
lära. 

”Det viktigaste i Marx lära är klass-
kampen. Så brukar man mycket ofta 
säga och skriva. Men det är inte rik-
tigt. Och ur denna oriktighet framgår 
ofta en opportunistisk förvanskning 
av marxismen, en förfalskning för att 
göra den godtagbar för bourgeoisien. 
Ty läran om klasskampen är inte ett 
verk av Marx utan av bourgeoisien 
före Marx och den är i stort sett god-

tagbar för bourgeoisien. Den som er-
känner endast klasskampen är ännu 
ingen marxist… Marxist är endast den 
som utsträcker erkännandet av klass-
kampen till erkännandet av proletaria-
tets diktatur. ” 
Staten och revolutionen, VI Lenin

 VAlen och reformernA
Efter denna ytterst rudimentära fram-
ställning av kommunisternas syn på 
staten ställer sig säkert läsaren en hel 
del frågor, framförallt om denna fram-
ställning är korrekt. Skulle inte ett del-
tagande i de allmänna valen befästa 
och erkänna den borgerliga parlamen-
tarismen?   Om ett kommunistiskt parti 
hade samma synsätt på den borgerliga 

parlamentarismen som de borgerliga 
och reformistiska partierna (i den mån 
man kan kalla dem reformistiska) vore 
svaret ett rungade ja. För dem är röst-
maximeringens syfte att komma till 
makten och handha borgerlighetens 
affärer, antingen öppet som nylibera-
lismen eller dolt genom klassisk social-
demokratiskt klassamarbete.  Kommu-
nisterna däremot har en annan syn på 
den borgerliga parlamentarismen. De 
ser den som en propagandaplattform 
för att avslöja lögnen om likhet inför 
lagen, den ”politiska friheten”, ja kort 
sagt hela det borgerliga samhällets rutt-
enhet.

”Visar inte den revolutionära rörel-
sens historia att den parlamentariska 
kampen endast är en skola och ett 
hjälpmedel för organiserandet av pro-
letariatets utomparlamentariska kamp, 
att arbetarrörelsens viktigaste frågor 
under kapitalismen avgöres genom 
våldet, genom de proletära massornas 
direkta kamp, deras generalstrejk, de-
ras uppror?” Om leninismens grunder, 
J Stalin  

Betyder det då att partiet är mot re-
former? Självklart inte. Men kommu-
nistens och reformistens syn på refor-
mer skiljer sig väsentligt.
”För reformisten är reformen allt, det 
revolutionära arbetet är däremot en bi-
sak, en fras, för syns skull… För revolu-
tionären däremot är det revolutionära 
arbetet men inte reformen det viktigas-
te…” Om leninismens grunder, J Stalin  

Detta ska inte förväxlas med det 

Svar inför riksdagsvalet 2014

”Kapitalets makt är allt, börsen är allt – medan parlamentet 
och valen är marionetter, dockor…” 
om staten, Vi lenin
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opportunistiska ”rörelsen är allt, må-
let intet” som enbart handlar om att 
fokusera på dagsaktuella frågor och 
hänskjuta det kommunistiska (socia-
listiska/kommunistiska) slutmålet till 
en avlägsen framtid som den inte har 
något intresse av att realisera. Citatet 
är snarare dess antites och beskriver 
reformens inre och yttre karaktär. Den 
yttre är resultatet och den inre kampen 
för dess tillblivelse. Medan reformis-
terna fokuserar enbart på resultatet 
oavsett vad det blir (och gör allt för 
att desarmera protesterna och ser till 
att reformen blir harmlös och godtag-
bar för kapitalet), ser kommunisterna 
arbetet som det viktigaste, oavsett hur 
behjärtansvärd reformen är. Genom ar-
betet skaffar sig de arbetande nödvän-
dig erfarenhet och medvetenhet som 
organisations- och stridsvana, vem som 
står på deras sida i klasskampen, vilka 
opportunisterna är och så vidare. Varje 
seger och förlust i kampen för reformer 
kommer därför vara ovärderliga i kam-
pen för den socialistiska revolutionen.  

VAlstrAtegi och hegemoni  
” … eller går emot att uppställandet av 
självständiga kandidater för det kom-
munistiska partiet (England)… så bety-

der det att det inom de kommunistiska 
partierna finnes personer, som bemödar 
sig att anpassa kommunismen till soci-
aldemokratismen”  Om högerfaran i 
SUKP(b), J Stalin

 Finns det då inte tillfällen då kom-
munisterna bör bojkotta valen eller 
uppmana folk att rösta på något an-
nat parti eller koalition? Citatet ovan-
för är ingen dogmatisk sanning utan 
en allmän linje som måste åsidosättas 
när den historiskt konkreta situationen 
kräver det. Men anföra organisatoris-
ka svepskäl som att partiet är litet och 
kan inte nå ut till alla, kan inte lägga 
ut valsedlar på alla orter, eller bör en-
bart koncentra sig på kommunalvalen 
p.g.a. att det kommer att få ett för li-
tet antal röster i ett riksdagsval är ing-
enting annat än ett uttryck för rädsla 
och opportunism. Ett partis litenhet 
gör inget så länge man erkänner sina 
brister, kavlar upp ärmarna och hug-
ger i för att vända på steken men att 
begränsa sin verksamhet för att man 
skäms eftersom man inte får ett visst 
antal röster är att vandra reformismens 
väg, att åsidosätta partiets roll. Valet 
handlar i så fall inte om så mycket mer 
än om röstmaximering.   Likadant är 
det med parollen ”rösta mot högern” 

som vissa slentrianmässigt upprepar 
vid varje val (den existerar interna-
tionellt i olika varianter men också 
nationellt). Om vi studerar parollen 
närmare inser vi snabbt dess släktskap 
med reformism och att den strider mot 
ett kommunistiskt partis hela väsen.   
En variant som är populär i Sverige 
och som används ofta av ett f.d. ma-
oistiskt parti är att enbart hänvisa till 
denna paroll. De ger ingen vägledning 
på vilket av oppositionens partier man 
ska rösta utan uppmanar endast män-
niskor att ”rösta mot högern.” Vad gör 
de när de missnöjda väljarna upptäcker 
att det parti de röstat på inte motsva-
rar de förväntningar som de hade? Då 
tvår de sina händer och säger: – Men 
vi har inte uppmanat er att rösta på 
det partiet. Är inte detta den största 
ynkedom som kan uppvisas i enlighet 
med ett opportunistiskt recept?  Trots-
kisterna däremot brukar uppmana till 
att rösta på det parti i vänsterblocket 
som de är organiserade i och för en så 
kallad radikal oppositionsplattform. 
Men likt de f.d. maoisterna skriver de 
i sina tidningar, flygblad, broschyrer 
och på sina hemsidor under tre och ett 
halvt år att dessa oppositionspartier 
och representanter är nyliberala, rene-
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gater, överlöpare, klassförrädare och 
imperialistlakejer (en i och för sig helt 
korrekt verklighetsbeskrivning!) för att 
sedan när det närmar sig val gå ut och 
skrika ”rösta mot högern”, alternativt 
”lägg en kritisk röst på oppositionen”. 
Har det någonsin funnits något mer 
löjeväckande och kontraproduktivt? 
Är det detta som är den s.k. radikala 
linjen? Att i en specifik historisk situa-
tion där oppositionen går till val med 
en fråga som t.ex. gäller krig eller fred 
eller en ny folkomröstning gällande EU 
och/eller NATO-medlemskapets vara 
eller icke vara vore det helt korrekt 
att avstå från att ställa upp i ett riks-
dagsval. Men att uppmana att rösta på 
en opposition som är ett stöd till im-
perialismen under parollen ”rösta mot 
högern” (för att man inte får tillräck-
ligt med röster, att man inte kan lägga 
ut valsedlar i hela landet och annat), 
måste betecknas vara en handling som 
går emot partiets roll som revolutionär 
förtrupp, en reducering till borgerlig 
svanspolitik liksom ett erkännande av 
den borgerliga parlamentarismen och 
dess röstfixering? 

Nu finns det kanske de som invän-
der och säger att vårt parti har min-
sann en gång i tiden uttalat orden att 
vi kommer aldrig att fälla en social-
demokratisk regering. Problemet är 
att f.d. maoister, trotskister, anarkister 
och diverse internetaktivister inte har 
förstått att det var ett ställningstagan-
de som gjordes i en historiskt konkret 
situation. Det betydde inte att partiet 
var en svans till socialdemokraterna, 
att det fanns en varaktig enhet mel-
lan oss där vi stödde reformismen. 
Tvärtom, denna period kännetecknas 
av konstant kamp mot socialdemo-
kraterna i alla massorganisationer och 
kampförbund. Till och med socialde-
mokraterna när de skriver sin historia 
berättar om hur de gjorde allt för att 
krossa oss och reducera vårt inflytande 
hos det arbetande folket. Ställningsta-

gandet som gjordes då grundade sig på 
vår styrka, nationellt och internatio-
nellt, Sovjetunionens enorma prestige 
efter andra världskriget och borgerlig-
hetens försvagade ställning. Allt detta 
ledde till skapandet av välfärdstaten 
där vi spelade en viktig roll. Skulle vi 
i en sådan situation säga att det kvittar 
vem som regerar?  Självklart inte, soci-
aldemokratin spelade trots allt en pro-
gressiv roll under den tiden och därav 
gavs vårt stöd till dem. Innebar det att 
vi slutade prata om socialism och bara 
pratade reformer? Inte alls, men under 
denna tid fördes det en rasande kamp 
i partiet mot högeropportunister och 
likvidatorer, en kamp vi förlorade och 
som resulterade i att vi lämnade VPK 
och återupprättade det kommunistiska 
partiet under namnet APK. Det bety-
der inte att vårt ställningstagande var 
felaktigt även om partiet i början på 
sextiotalet började beträda opportunis-
mens väg.  

Om vi då analyserar konkret var op-
positionen står idag ifråga om privati-
seringar, imperialistiska äventyrlighe-
ter, relationen med EU o.s.v. inser vem 
som helst att den opposition som idag 
existerar är långt ifrån det socialdemo-
kratiska parti som lade fram efterkrigs-
programmet och därför kan SKP inte 
stödja den. Men våra radikala kritiker 
som lustigt nog är kritiska till vårt po-
litiska ställningstagande för ca sjuttio 
år sedan har inga problem att rösta på 
den s.k. oppositionen idag trots alla 
privatiseringar och dess stöd till impe-
rialismen. Samma kritiker som för öv-
rigt deltar i alla demonstrationer mot 
privatiseringar och skriver spaltmetrar 
om förlusten av arbetarklassens land-
vinningar glömmer bort när de hånar 
oss att det var vi som till stor del möj-
liggjorde att dessa landvinningar blev 
en realitet. Men vad annat kan man 
vänta från internettroll och radikala 
kritiker som skriker ”rösta mot hö-
gern”?  Tyvärr inser inte dessa radikala 

kritiker att allt handlar om hegemoni. 
En hegemoni som i dag främst utövas 
av socialdemokraterna men också av 
de övriga oppositionspartierna. En he-
gemoni över det arbetande folket och 
så länge de gör det kan det aldrig växa 
fram en stark radikal kraft som ge-
nomför den socialistiska revolutionen. 

Vår uppgift måste således vara att 
vinna stöd från det arbetande folket 
för vår politik och politiska linje. En 
av de viktigaste lärdomarna från kom-
munisternas störtande av tsaren och 
finanskapitalet i Ryssland var att kam-
pen mot de politiska partierna i första 
hand fördes mot de som kallades kom-
promissernas partier d.v.s. de som i 
våra dagar utgör de partier som ingår 
i oppositionen. Det behövs en kamp 
för att bryta deras hegemoni inom ar-
betarrörelsen och deras möjligheter till 
kompromisser med kapitalet och de 
borgerliga partierna. Det är inte mode-
raterna som styr fackföreningarna, det 
är inte liberalerna som tar till sig den 
radikala ungdomen som vi behöver 
och det är inte kristdemokraterna som 
värvar arbetarkvinnorna med hårda 
nypor. Oppositionen är inget annat än 
kapitalets viktigaste stöd, medvetet el-
ler omedvetet bland arbetarklassen, en 
agent för att hålla oss kvar i träldom. 
Det betyder inte att man inte kan sam-
arbeta med dessa partier i diverse poli-
tiska frågor och med enskilda i de olika 
kamporganen, särskilt med de som inte 
är helt förstockade av den borgerliga 
ideologin. Däremot kommer en riktig 
enhet aldrig att vara möjlig att uppnå 
med de partier som utövar klassamar-
bete på olika sätt. Deras syfte är trots 
allt att bevara det borgerliga maskine-
riet och produktionen intakt.

victOr diAz de fiLippi

Vänstern, skriver Žižek (slovensk 
filosof och sociolog), har genom-
gått en mödosam rockad; ”dagens 
socialdemokrati har skrubbats ren 
från all subversiv sälta, och ljusen 
har slocknat för även de blekaste 
minnen av antikapitalism och 
klasskamp.”
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Protest mot västs inblandning i Ukraina
Lördag sen 15 mars samlades folk på 
Sergels torg i Stockholm för att protes-
tera mot den väststödda fascistinfluera-
de kuppen i Ukraina. Dine Malmsten från 
Sveriges Kommunistiska Parti var en av 
talarna. Uttalande av SKP-Stockholm 
den 15 mars:

Det finns ingen rätt för något land att 
ingripa på ett anat lands territorium in-
formerade utrikesminister Carl Bildt till 
riksdagen den 13/3.

Det hade han alldeles rätt i, men för 
honom är inte denna folkrättsprincip nå-
got som den plundrande alliansen USA/
EU/NATO (i vilka Sverige numera ingår) 
behöver anpassa sig efter. Den gäller inte 
när USA gör statskupper som senast 
i Honduras och Paraguay. Den gäll-
de inte vid de militära interventio-
nerna mot Jugoslavien, Afghanistan, 
Irak och Libyen. Den gäller inte vid 
den okonventionella krigföringen 
i Syrien med hjälp av legosoldater 
knutna till Al-Quaida.

Vi glömmer inte det 70-tal inter-
ventioner som USA begått sedan 
andra världskriget. Vi bortser inte 
från de cirka 1000 militärbaser som 
USA har över hela jordklotet, finns 
där för att kriga och styra resten av 
värden eller skrämma valda delar av 
den till underkastelse. Vi känner till satel-
litspaningen i krigets tjänst, avlyssnings-
stationer jorden runt, NSA och FRA i 
samarbete. Om allt detta säger Carl Bildt 
inte ett ord i gängse media. Den mening 
av sanning han lyckades prestera i går. 
Den gällde inte för USA-kapitalet.

Den Orangea revolutionen övergick 
helt öppet i brun färg. Det är kanske inte 
så konstigt om vi påminns om att kapita-
lets diktatur kan uppdelas i:

-  endera en borgerlig demokrati som 
en republik eller en parlamentarisk mo-
narki,

-  å andra sidan i en fascistisk kriminell 
diktatur.

Båda varianterna döljer att staten är 
i kapitalets ägo. Kort kan sägas att fas-
cism är kapitalism utan silkesvantar för 
att säkra att produktionsmedlen och rå-
varutillgångarna behålls i monopolkapi-
talets ägo.

Under den Orangea ”revolutionen” 
bjöds människor på vodka i stora mäng-
der för att stanna kvar på torget i Kiev 
dygnet runt. Under den fascistiska stats-
kuppen var bidragen mer generösa.

USA:s sändebud i Ukraina, Victoria 
Nuland ”Fuck EU” gav nypressade dol-
larsedlar, 20-30 US-dollar/dag åt 20- 30 
000 fascister/nationalister för att skapa 

en illusion av folklig revolution. 500-
1000 dollar/vecka betalades åt de som 
var beredda att fajtas och bära vapen 
och 2000 dollar/vecka åt ett plutonsbe-
fäl. Hon och USA:s ambassadör Robert 
Pyatt hade regelrätta möten och satte 
planer i verket tillsammans med fascist-
partiet Svobodas ledare Oleh Tianybok. 
Det har nu medgetts att USA betalade 5 
miljarder dollar för att utveckla ”demo-
kratiska organisationer”.  En statskupp 
var vad som genomfördes, för att få bort 
den folkvalde presidenten Janukovitj.

Nu är det folket som blir offer i ut-
vecklingen mellan antagonisterna USA/ 
EU/ NATO och Ryssland. Statskuppen 

i Ukraina är inget som bekymrar Carl 
Bildt eller några andra av USA/EU- kapi-
talets politiska företrädare. I dag när Sve-
riges intressen säljs ut till USA/NATO/
EU är det inte till fördel för folket men 
för monopolkapitalismen som har kom-
mit ännu ett steg närmare ett mer fördel-
aktigt krig mot Ryssland för att utvidga 
sitt marknadsområde och sina råvaru-
tillgångar. I detta äventyras naturligtvis 
också det svenska folkets säkerhet.

Västs och EU:s politiker och diploma-
ter, däribland Sveriges, ledde helt öppet 
händelserna och slagsmålet i Ukraina 
och underblåste konflikten precis som 
om Ukraina inte var en suverän stat, men 
en av deras kolonier.

Det finns ingen spontanitet i det som 
händer och har hänt i Ukraina. Proces-
serna är styrda av erfarna marionettmäs-
tare som erhöll sina färdigheter vid krig 
och statskupper i bl.a. Jugoslavien, Geor-
gien, Libyen, samt länder i Latinamerika, 
Mellanöstern och Asien.

Beundrare av Hitler sitter i makten 
också i de baltiska staterna. I Ukraina 
skyndade de sig tidigt i konflikten att 
förbjuda Ukrainas Kommunistiska Partis 
aktivitet i två regioner. Därefter har de 
slagit sönder varenda partilokal i landet 
liksom UKP:s politiska företrädare. För-

budet mot kommunism är det tydligaste 
tecknet på en gryende fascism. (Nämnas 
bör att UKP fick 13 % i det senast parla-
mentsvalet 2012).

USA/EU/NATO stödde och använde 
sig av organiserade, ideologiska fas-
cistättlingar till SS (Schutzstaffel, den 
paramilitära kamporganisationen) vid 
interventionen av Ukraina. med uppgift 
att sprida antikommunism, förfölja och 
förbjuda politiska partier, främst Ukrai-
nas Kommunistiska Parti. Nu förbereds 
rasistiska lagar mot den rysktalande be-
folkningen och andra minoriteter. Det 
här är utvecklingen för vad media och 
det politiska etablissemanget här kallar 

demokratins triumf i Ukraina.
En statskupp är inte en demokra-

tisk triumf!
Om det är någon som är något 

intresserad av demokratiska proces-
ser i Ukraina ska den känna till den 
namninsamling om ca 4 miljoner 
underskrifter som gjordes av Ukrai-
nas KP och som skulle utmynna i en 
folkomröstning som skulle tala om 
hur det ukrainska folket ville se sin

framtid. Ingen av de två sidorna – 
Janukovitj eller den USA/EU spons-
rade fascist/nationalist -sidan var 
intresserade. Namninsamlingen 

förtegs av alla de som ville komma till 
den politiska makten utan att behöva 
bry sig om folkets åsikt i frågan. De 
ville bara få uttala sig i folkets namn 
för att sedan kunna ställa sig till förfo-
gande för korruptionen.

Vi kommunister anser att det fort-
farande finns mycket goda möjligheter 
att rädda både Sverige och världen från 
monopolkapitalets kolonialisering. Det 
finns en chans att stoppa exploatering-
en av de arbetande, övertagandet av 
jordens tillgångar och förstörelsen av 
miljön.

Vi föreslår en enad gemensam kamp, 
mot både monopolkapitalismen och 
dess imperialism men också mot opp-
ortunismen som viker sig för monopol-
kapitalet så att produktionsmedlen och 
staten för evigt ska förbli i det absoluta 
fåtalets händer.

SKP fördömer:

 USA/ EU/ NATO- inblandningen i Ukrai-
nas inre angelägenheter

 Förföljelsen av Ukrainas Kommunistiska 
Parti
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KrönIKa

De som inte lär sig av historien är dömda att upprepa den!

Problem är att de goda tar tid på sig att vakna…
Idag är den ”Internationell lyckans dag”.

Klockan är fem på morgonen och jag är 
ute med min kamera i hopp att ta några 
lyckliga bilder. Lyckliga bilder som skul-
le å andra sidan göra mig lycklig. Idag 
på den ”Internationella Lyckans dag”. 
Det är mörkt, jag är dödstrött, sömnig 
och ingenting händer.. Så jag känner inte 
till en lyckans närvaro precis. Kameran 
ligger stilla på stativ framför mig. Min 
bästa vän inatt. Några polisbilar smy-
ger sig förbi, saktar ner och granskande 
ögon bakom glaset tittar på mig. Och 
jag tittar på dom. Öga mot öga. I mina 
tankar går jag snabbt genom mina even-
tuella brott, jag har alla blinkande ljus 
på fordonet, jag har mitt internationella 
frilanskort och hoppas att jag har rätt 
till en vis frihet som fotograf. Inte som 
i Ungern där det klubbades inatt totalt 
förbud mot all fotografe-
ring på gatan. Det är inte 
så konstigt med ett fascis-
tiskt parti i parlamentet. 
Polisens bilar glider vi-
dare. Tack.

 Plötsligt hör jag 
skrammel och ett par 
arga röster på min hö-
ger sida. Vad fan… Då 
ser jag ett par infödda, 
blonda och finkläda pen-
sionärer som bråkar om 
en tom pantburk? Jag 
känner igen de från mina 
tidigare nattutflykter. 
Inga hemlösa personer, 
vanliga och till vardagen 
vänliga svenskar med en 
pension på svältgränsen. De bråkar om 
en burk, en krona! Javisst, för att över-
leva. För att de ska kunna betala hyran, 
för att ha mat på bordet. Det är frågan 
om de kan skaffa några kakor till besö-
kande barnbarn. Jag känner mönstret, 
jag ser de varje dag överallt. Tankarna 
rusar i väg mot ”Utvandrarna”. Vad fan 
sysslar ni med? skriker jag från andra si-
dan gatan. De vänder sig mot mig. Jag 
ger en krona till en av er, så sluta med 
det tramset, skriker jag igen. De slutar 
bråka och går över gatan mot mig. Jag 
rotar genom fickan och plockar upp en 
krona och ger den till den som blev av 
med sin pant. Han tittar på mig, tack-
ar och skyndar vidare till nästa korg i 
hopp att det ska finnas någon pantburk 
till. Lyckan?

Och vems fel är det? Invandrarnas? 

Flyktingars? Definitivt inte. Det är syste-
mets fel. Men vems system är? Sjukkas-
san tar tjugo procent av lönen vid sjuk-
skrivning och ytterligare tjugo procent 
vid övergång till förtidspension eller 
svenska underbarnet ”aktivitetsersätt-
ning”! Fyrtio procent lägre… och sedan 
vid pensionering tar riskkapitalisterna 
en massa procent mer. Javisst finns det 
bidragssystem. Men vad betyder bidrag. 
Ingenting annat än att du är i kapitalis-
ternas våld.  Jag skulle säga, i händer-
na… VÄLFÄRD? Vad är det egentligen? 
I FN- resolutionen om lyckan står det så 
här ”ordnad och balanserad ekonomisk 
tillväxt som bygger på hållbar utveck-
ling, fattigdomsbekämpning och främ-
jande av lycka och välbefinnande för 
alla människor”, ”alla FN:s medlems-
stater uppmanas att arbeta för att öka 

medvetenheten om vikten av lycka”.
Så vackert låter det… Och definitivt 

inte utfört av världsplundrare som för-
flyttar byar till helvetets rand och dödar 
på grund av kol och olja. 

Jag känner ingen lycka mer och vän-
der hemåt. Vid hemmets port träffar jag 
Jörgen, en god vän, granne och himlaar-
betare. Jobbar dag och natt. Har en hårt 
arbetande hustru och en vacker flicka 
till barn. Viking. Men jag tror inte att 
han överlever fyrtio, om han fortsät-
ter så, jobbar med kemikalier. I själva 
verket åttio procent av alla mina nära 
och kära är döda innan de fyllde sex-
tio. Men i mina papper står det att jag 
skulle ha pension efter trettiotre år nio 
månader och tio dagar? Pensionsmyn-
digheten har beräknat att jag skall kun-
na leva så länge? Vad i hälsiske hittade 
dom på de tio dagar, undrar jag. Javisst 

de täljer på tiden. Då får man lägre må-
nadspension. Och det står också att om 
man dör i förväg går resten av sparka-
pitalet till riskkapitalet, inte mina barn 
eller barnbarn. 

Väl hemma sätter jag på TV. Nyheter. 
Reinfeldt i närbild med sin lagom linjära 
djupa röst: ”…tekniken från Ryssland 
har varit att fingera, påstå eller provo-
cera fram konflikter som sedan används 
som ursäkt för militära interventioner 
eller att gå vidare då måste omvärlden 
ha ögon på plats…”  Haha., Det är en 
jävla förvriden sanning som passar på 
USA bäst. Från andra världskriget kör 
de med en sådan taktik. Två miljoner 
döda Vietnameser, Irak, Afghanistan, 
Libyen, Syrien. Och NU UKRAINA.  
Och vad i helvete gör cowboys här? Ju, 
intressen, de har passerat Normandie 

utan vapen! Våra egna Quislingar 
har släppt de frivilligt. Europa eller 
dess delar är US- satelliter. Ingenting 
annat. De tycker inte om FOLKET 
HÄR, definitivt inte. Det handlar om 
intressen. Imperialism, ROM. Ryss-
land har aldrig varit problem för Eu-
ropa, snarare tvärtom.

I morgon är det ”Internationell 
dag mot rasism”! Jag undrar vem 
den är som skapar sådana motsätt-
ningar. Fascisterna är mänsklighe-
tens avfall. Men jag undrar vem det 
är som skiter egentligen? Ju, det vet 
vi alla… Men högst där uppe sitter 
Djävulen själv!

Jag är trött nu och definitivt inte 
likgiltig på den här dagen. Det luktar 
krig i luften, jag kan det av erfaren-

het. Ett klasskrig, krig mellan det goda 
mot det onda.  Och jag vet att Ondskan 
aldrig har vunnit!   Problem är att de 
goda tar på sig tid att vakna…

Sista ordet tillägnar jag till min kam-
rat Putin: Kära vän, Vladimir Vladimi-
rovitj, när du säger ”Ni i väst…”. Blan-
da inte oss med dom ty vi är inte de! För 
mig och mina kamrater börjar Europa 
vid Uralberget.

Nu ska jag ta mig till Marieberget 
och ”Vintersagan” av min kompis Jerry 
Williams.

I stället för att säga adjö har jag be-
stämt mig att från och med nu hälsa alla 
kamrater med ett kraftigt

AY CARMELA!
Till hyllning av min pappa.

teXt Och biLd: iAN mAtt
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 Efter drygt ett år av hård klasskamp 
mellan folket och dess representanter i 
bland annat den så kallade Kvartetten 
från landsorganisationen UGTT, störta-
des den islamistiska regeringen Ehnada 
i Tunisien och i januari 2014 kunde ett 
nytt team av ministrar börja sitt arbete. 
De är 21 personer , varav tre kvinnor, 
däribland Amel Karboul, minister för tu-
rism, som genast gjorde sig populär ge-
nom att verka för bojkott av Israel.

Efter antiterroristattacken den 3 febru-
ari  2014 har också inrikesminister Lot-
fi Ben Jeddou  blivit en verklig folkets 
hjälte. Ministrarnas uppgifter i den nya 
tunisiska regeringen är inte som mi-
nistrarnas i de europeiska parlamenten 
vilka företräder något knippe politiska 
partier som för tillfället kunnat bilda 
majoritet.  De tunisiska ministrarna 
skall tjäna folket och grillas dagligen 
av bland annat de fackliga organisa-
tionerna där UGTT (arbetarna) spelat 
den avgörande rollen men också l’Utica 
(tjänstemännen) haft betydelse med de 
stridbara facken för läkare, jurister och 
arbetslösa akademiker. I sammanhang-

et finns också Folkfronten som bildades 
i revolutionen den 14 januari 2011. Den 
har numera stöd av samtliga politiska 
partier som fick säte i riksdagen efter 
valet den 23 oktober 2011. Folkfronten 
har stött UGTT:s kamp i störtandet av 
den islamistiska regeringen som försatt 
landet i ekonomiskt kaos samt öppnat 
dörrarna för terrorism.

De viktigaste frågorna är nu att öka 
köpkraften, höja lönerna samt frysa 
prisökningarna och sist men inte minst 
att beskatta de stora förmögenheterna. 
Det är inte utan daglig kamp som det 
tunisiska folket nu kunnat flytta fram 
sina positioner. Demonstrationer, ock-
upationer, strejker och andra protester 
hör fortfarande till den tunisiska var-
dagen och är de påtryckningsmedel 
som folket har till sitt försvar gente-
mot mullor, moskéer och övrig över-
klass - förutom väpnat motstånd! Ett 
självmord i Sidi Bouzid blev den gnista 
som kom att tända den arabiska våren. 
Många arbetslösa ungdomar i Europa 
har också tänt eld på sig själva eller 
satt hus och hem i brand. Sorgligt är 
det och ansvaret ligger hos den äldre 

generationen som sålt ut folkets intres-
sen åt finanskapitalets spekulationspo-
litik. Ansvaret i Sverige ligger också 
hos LO och den socialdemokratiska ar-
betarrörelsen vilken idag begår samma 
misstag som den gjorde då det första 
världskriget blev ett faktum.

lär AV tunisien - lär AV lenin!

 ArbetAre i AllA länder förenA er - 
sVerige ut ur eu!

chArLOtte SvärdStröm

Lär av Tunisien!

BELGRAD – Den serbiske premiärminis-
tern Ivica Dacic fastslog tisdag den 11 
mars med anledning av ett uttalande av 
Tysklands förre kansler, Gerhard Schrö-
der, att 1999 års bombattack mot Ser-
bien var ett brott mot internationell lag 
som inte hade någon laglig rätt, Det be-
visar vad Serbien alltid har hävdat - att 
bombningarna var en aggression snara-
re än en fredsbevarande insats.

Gerhard Schröder kallade under en 
utfrågning av tidningen Die Zeit  den 
ryska handlingen på Krim för ett brott 
mot folkrätten, men utan att göra pek-
finger eftersom han ansåg att han själv 
gjorde sig skyldig till detta brott under 
sin regeringstid när han och vid Tysk-
lands deltagande i Kosovo-kriget  mot 
Serbien.

Dacic berättade för reportrarna att 
det var uppenbart för alla runtom i 
världen att NATO:s militära operatio-
ner mot Serbien var allt annat än i linje 
med internationella lagar och bestäm-
melser.

Flygattackerna mot Serbien genom-
fördes utan godkännande i FN:s säker-

hetsråd. De följdes upp för att under-
stödja Kosovos ensidigt deklarerade 
oberoende och allt  löpte sedan bortom 
ramen för internationell lag, förklarade 
Dacic.

Enligt Dacic dras det alltid parallel-
ler till Kosovo vid liknande situationer 
i andra delar av världen och som nu i 
fallet med Ukraina och Krim i synner-
het.

Om det nu en gång har brutits mot 
principen, som i fallet med Kosovo, 
varför inte bryta den en gång till, sade 
Dacic som också betonade att Schrö-
ders uttalande inte ger någon upprät-
telse, snarare bitterhet över ”den hu-
manitära interventionen 1999″.

Från Tanjug med bakgrundsinforma-
tion

geNOm
kjeLL bygdéN

Schröders uttalande bevisar att bombningarna av

Serbien var en aggression

8,5 procent arbetslösa är 
brist på arbetskraft på 
EU:s arbetsmarknad

EU-kommissionens återkommande 
studie om lediga arbetstillfällen i EU – 
European Vacancy Monitor – visar på 
stora regionala skillnader. I norra Eu-
ropa råder arbetskraftsbrist och i södra 
Europa saknas jobben. Enligt EU-kom-
missionen råder det brist på arbetskraft 
i länder som Sverige, Danmark, Öster-
rike, Estland och Lettland, samtidigt 
som konkurrensen om jobben ökar ib-
land annat i

Grekland, Slovakien och Spanien. 
I en kommentar till undersökningen 
menar arbetsmarknadskommissionär 
László Andor att det är nödvändigt att 
öka rörligheten på EU:s arbetsmark-
nad för att minska skillnaderna mellan 
nord och syd.
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Ja se dessa pengar
Funderar ofta på min ekonomi, för hur 
fanken kan man klara sig på en a-kassa 
som utbetald ligger på ca 9000 per må-
nad! Ja svaret är att man måste och det 
finns många som har ännu mindre p.g.a. 
att man jobbat deltid, för att inte tala 
om de som lever på socialbidrag.

Nu ska jag absolut inte klaga, jag har 
utöver denna fattighjälp ett tillskott på 
nästan 2200 Sek som jag får månatligt 
eftersom jag fördärvade min hälsa ge-
nom att det tilläts att man stod utan 
skydd i livsfarlig arbetsmiljö. Jag har en 
s.k. livränta p.g.a.en godkänd arbets-
skada. Dessutom har jag några år haft 
förmånen att ha ett arvode för utförda 
politiska gärningar i Örnsköldsviks 
kommun. Summa summarum har jag 
nästan tangerat den lön jag hade som 
anställd.

Problemet sitter nog fan inte i min 
ekonomi, jag har klarat mig ganska 
bra under mina sista fyra år, varav de 
tre första var det sjukförsäkringen som 
gällde. Men sen ungefär sex månader 
gäller a-kassan som inkomst. Dessvärre 
jobbade jag bara 75 procent av en hel-
tid de sista åren, eftersom min arbets-
köpare ändå tyckte att jag var borta så 
mycket p.g.a. politiska uppdrag!

Sen fick jag sparken på grumlig 
grund när jag efter ca två års sjukskriv-
ning efter en hjärtoperation, när ”min 
egen Mussolini” tyckte sig klara sig 
utan mig… Jag blev helt sonika utköpt 
med tre månadslöner om jag lovade att 
aldrig visa mig där igen!

Ja inte har det varit lätt att svälja 
förtreten. Det började dessutom som 
en efterrätt på förtreten att jag ram-
lade ner från mitt eget tak nån vecka 
efter detta hänt när jag i min enfald 
var uppe på stegen för att hänga upp 

ett nytt stuprör. Jag skulle bara plocka 
bort några löv som låg i hängrännan 
när jag kände att hela tillvaron räm-
nade. Jag fick ett blodtrycksfall, rasade 
ner med ryggen före och slog sönder i 
princip varje revben på ryggen och ett 
skulderblad som klövs punkterade min 
vänstra lunga. Det upptäcktes inte när 
jag anlände till akuten med ambulans, 
men sen jag fått åka hem efter en vecka 
så kunde jag inte andas p.g.a. ca två li-
ter blod i vänster lunga. 

OK, det var bara att lägga in sig på 
nytt, men efter detta och en depression 
som fortfarande hindrar mig i mycket 
jag vill göra. Stigmatiseringen, d.v.s. 
samhällets dom över en person som 
haft oturen att drabbas av en psykisk 
åkomma som minst 25 procent av alla 
kvinnor och 15 procent av alla män 
någon gång i livet får uthärda borde 
inte egentligen ha nån betydelse. Men 
varje gång jag söker ett jobb, kommer 
frågan om hälsan…

Att man har problem med hjärtat 
som fortfarande inte vill fungera på 
rätt sätt trots att det gått nästan fyra 
år sen min operation. Men att dess-
utom ha två depressioner i bagaget gör 
knappast situationen bättre. Har nu 
börjat på en s.k. Arbetsträning via AF/
FK och trivs som fisken i vattnet. Men 
inga pengar ger det, bara plågor. Både 
fysiska som psykiska.

Min politiska karriär inom Vänster-
partiet tog slut redan för ca fyra år sen, 
när jag avgick som deras distriktsord-
förande i Västernorrland. Jag var nog-
grann att omge mig med ideologiskt 
kunniga personer i distriktsstyrelsen. 
Man kan tydligt se det, eftersom hela 
länet har kanat utför på högerideolo-
gins och flummighetens berg- o dalba-
na sedan dess.

Nu satsar jag mina sista år i livet för 
den kommunistiska rörelsen och SKP. 
Alternativet finns knappast om man 
vill uträtta nåt vettigt.

Naturligtvis måste högerspökena i 
regeringen bort, men inte tror jag att 
S+VP+MP är nåt vettigt alternativ. Det 
enda jag egentligen tror som kan för-
ändras är i så fall att fas-3 kan avskaf-
fas och jag menar KAN. Men i min ide-
ologiska kikare känns det som att säga 
tulipanaros eller nåt annat tokigt!

Nej, ett socialistiskt/kommunistiskt 
alternativ är vad vi på samhällets bak-
gata behöver, det alternativet finns i 
SKP, Sveriges Kommunistiska Parti.

Supervalåret 2014, som det kallas 
för att det är ett låtsasval till EU samt 
riksdagsval samma år gör att vi kom-
munister måste vara stridsberedda. 

Agitation och upplysning om EU-
valet och att en bojkott av detsamma 
är ett måste samt att finnas som ett ar-
betaralternativ i riksdagsvalet och i en 
del landsting och kommuner.

Ditt deltagande är viktigt, alla hand-
tag som kan finnas tillhands med allt 
det innebär att förkunna den kommu-
nistiska idén är välkomna. Samt det 
jag egentligen tänkte skriva om, näm-
ligen pengar. Jag vet att de flesta har 
det jobbigt med att få ekonomin att gå 
ihop, precis som jag. Men om SKP ska 
kunna nå ut med sitt alternativ till ka-
pitalismen fordras pengar. Pengar som 
ingen rik kapitalist någonsin kommer 
att donera till oss. Så vad jag vill på-
minna er om är att skänka pengar till 
SKP:s valfond eller kampfond. Alla bi-
drag, små som stora behövs.

mAtS hedeLL dOmSjö

Radio Kommunist tillbaka i etern
Sedan några veckor tillbaka är Radio Kommunist tillbaka i etern, en sändning via 
Burlöv-Lomma Närradioförening.  Programledarna Victor Diaz De Filippi och Jan 
Jönsson sänder varje fredag mellan 18.00-19.00. 
Sändningarna sker på 92,0 MHz samt på Internet och vi når hela sydvästra Skåne 
via radiovågor och hela världen via Internet www. radio92.se Det går även bra 
att ringa in direkt till studion om fredagskvällarna för att diskutera dagsaktuell 
politik på telefonnummer 040-437070 eller 040-437071.
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kampfonden 

till valfonden

Stöd till riktpunkt
 Summa:  4 950
tidigare insamlat: 7 100
totalt: 12 050

Observera:
Det är viktigt att ange avsändare om du
använder partiets egna inbetalnings-
blanketter.

KulTur

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

Nu kan du beställa det nya partiprogrammet för 

SVERIGES KOMMUNISTISKA PARTI, 

antaget på 

SKP:s 36:e kongress 2013

Ring particentralen 08 735 86 40 eller via E-post skp@skp.se

SOMMARLÄGER 2014
5 till 12 juli

NKP, SKP, DKP och KPiD

Sommarlägret är en billig semester med politisk skolning för kommunister 
och våra närmaste sympatisörer.

I år blir det i Norge vid Kristiansand, Lista Flypark.

 Platsen är utrustad med allt vad där hör till en god ferie och bra studiemöj-
ligheter.
Det är vid Norges bästa badstrand och en värld av sevärdheter och aktivi-
tetsmöjligheter.
Ur programmet, mer detaljer kommer senare:
• Teoretisk skolning
• Agitationsverkstad
• Facklig dag
• Ungdomens dag
• Fridag
• Barn/ungdomsprogram
• Film
• Kulturaftnar
• Internettillgång
Och mycket mer.
Priset i år är 1400 kronor. 
Unga upp till 15 år, 300 kr.
Anmälan snarast möjligt.
Till particentralen 08 7358640 eller Jan Jönsson 0703 454216 eller e-post 
skp@skp.se 
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Kampen för reformer är en nödvändighet för att förbättra livssituationen 
för många i Sverige men en sådan kamp kan trots allt inte lösa grundläggande 
problem som arbetslöshet, miljöförstöring och krig, problem som föds ur det 
kapitalistiska samhällssystemet. Vad som behövs är en revolutionär omda-
ning av samhället som leder till socialism och denna omdaning kan endast ge-
nomföras genom politisk och ideologisk kamp. Sveriges Kommunistiska Parti 
(SKP) anser förvisso att det är viktigt att människor deltar i val och använder 
sin röst för att göra sig hörda, men samtidigt ser vi att det politiska etablisse-
manget vill reducera all politisk kamp till att rösta vart fjärde år och ger den 
borgerliga parlamentarismen en överdriven betydelse. Vi kommunister vet att 
den kamp som förs utanför parlamentet är viktigare eftersom den sätter press 
på de politiska makthavarna. Det innebär att de arbetande måste organisera 
och skola sig för att känna igen sin antagonist men också för att förstå vilken 
politisk lösning som är den rätta i dessa tider av politiskt schackrande och 
bondfångeri. 
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