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Jobbuppropet och kampen
för kämpande fackförningar

A

rbetsköparna är på offensiven för
att pressa tillbaka arbetarklassen. På företag som LAGENA,
Urban outfitters, Ålö och Marabou
avskedas arbetare för att ersättas av
inhyrd personal från bemanningsföretag – det vill säga arbetare helt utan
anställningstrygghet. Detta skapar
naturligt nog en växande vrede bland
arbetarna. I början av året togs initiativet till Jobbuppropet av företrädare
för Handelsklubben på Lagena och IF
Metallklubben på Ålö maskiner i Umeå,
och Septemberalliansen hakade snabbt
på. Huvudparollerna är:
- Ja till fasta jobb – nej till bemanningsföretag
- Ja till fasta jobb – nej till daglöneri
- Ja till fasta jobb – på heltid
(Hela uppropet finns på
jobbupproret.se)
Uppropet har snabbt fått stöd av fackklubbar och facksektioner, liksom av
flera klubbordföranden inom LO-förbund som Handels, Kommunal, Metall,
Gruv, SEKO och syndikalistiska SAC.
Detta är givetvis mycket bra. Det visar
vilket enormt motstånd – och vilken
kampvilja – som finns bland arbetarna
mot alla angrepp på deras rättigheter.
Varje medveten arbetare borde se det
som sin plikt att sprida uppropet, och
att få sin fakklubb att anta det.
Upprop av den här typen kan dock
bara vara ett första steg. Det är ganska
vagt hållet, med ett allmänt försvar av
anställningstrygghet, som även många
fackbyråkrater skulle kunna skriva under på – åtminstone om en stor press
underifrån motiverade dem. Däremot
förpliktigar uppropet inte till någon
konkret kamp. Nästa steg måste vara
att kräva av de fackliga företrädarna
att de verkligen tar strid i de konflikter
som dyker upp. Samtidigt kan vi inte
vänta på de fackliga ledarna – det är
nödvändigt att bygga en rörelse bland

fackens gräsrotsmedlemmar oberoende
av, och helt oavsett om ledarna agerar.
Det kommer att vara oundvikligt att
skilja dem som bara är villiga att uttala
sitt stöd för anställningstrygghet från
dem som är beredda att kämpa för dem.
Denna rörelse måste byggas på krav
som försvarar arbetarklassens materiella intressen såväl som fackliga rättigheter. Följande uppgifter kommer att
bli nödvändiga i byggandet av radikal
facklig rörelse:

kräva det! Om de inte tar kamp för att
hindra arbetsköparna från att skära ner
eller lägga ner arbetsplatser - samtidigt
som de går med storvinster och ger direktörer och aktieägarna helt absurda
löner, bonusar och utdelningar - och
inte sätter stopp för de fasta anställningarnas ersättande med tillfälliga eller
bemanningsföretag så har vi tydligen
ingen nytta av dem. Då skyddar de inte
våra intressen - de hindrar oss istället
från att försvara oss själva.

För kämpande fackföreningar
Det är en självklarhet för kommunister
att lojalt försvara fackföreningarna mot
alla angrepp. Vi uppmanar alla arbetare
att vara medlemmar och att aktivera
sig. Samtidigt måste vi tydligt peka ut
anledningarna till att facken pressas
tillbaka och upplevs som passiva och, i
ökande grad, rent av helt onödiga av arbetarna. Givetvis är den grundläggande
anledningen borgarklassens attacker.
Vi uppmanar arbetarklassen att samfällt stå upp mot alla angrepp från det
hållet. Men vi kan inte heller hålla tyst
om varför fackföreningarna inte samlar
sig till en effektiv försvarskamp. Ledningarna håller uppenbarligen tillbaka
kampen. Steg för steg retirerar de, alltmedan de pratar fint om värdet av facklig solidaritet och anställningstrygghet
låter de arbetsköpare som Lagena, Urban outfitters etc. ersätta fast anställd
personal med bemanningsföretag, och
de lät en stridbar fackklubbsordförande
som Per Johansson (SEKO klubb 119)
avskedas utan att göra mer än att hota
med politisk strejk samt ordna en affischkampanj om yttrandefrihet på arbetsplatserna. Det krävs dock mer än
så - vi måste visa arbetsköparna att
vi verkligen inte tänker acceptera att
pressas tillbaka!

Organisera er själva!
Arbetarna kan givetvis inte nöja sig
med att ställa krav på de fackliga ledarna. Vi måste nu organisera oss. Ett sätt
är att mobilisera fackmedlemmarna i
de fackliga strukturerna. Vi måste dra
med medlemmarna till medlemsmöten
och årsmöten. Förutom att detta kan
aktivera de passiva och ger oss tillfällen
att argumentera för vår sak så ger det
även möjligheter till att vinna fackliga
positioner, i första hand på sektionsoch klubbnivå. Detta innebär inte alls
att vi ska se oss bundna av de normala
strukturerna. I en kampsituation måste
vi försöka bygga stormöten, strejkkommittéer och arbetsplatsråd som involverar samtliga berörda arbetare.

Kräv att ledarna kämpar!
Vi kan inte nöja oss med att uppmana
de fackliga ledarna att kämpa - vi måste
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Inga inskränkningar i strejkrätten!
Arbetsmarknadens parters lika rättigheter är en tom formalitet. Arbetsköparnas angrepp på oss klassas
oftast inte alls som konfliktåtgärder.
Om arbetsköparna vill att vi ska hålla
oss till kollektivavtalen får de göra
likaledes - med andra ord inga avskedanden, inga nedläggningar, inga
försämringar i våra arbetsförhållanden.
Om de angriper oss har vi rätt att försvara oss!
Ingen eftergivenhet mot
regeringen
En facklig gräsrotsrörelse måste kräva
att fackföreningarna gör det de är till
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för: kämpa för våra intressen. Vi kan
inte tolerera någon passivitet när vi
ständigt attackeras, och inga falska argument om att det vore “odemokratiskt”
att kämpa mot en vald regerings beslut.
Om vi angrips så försvarar vi oss, oavsett varifrån attacken kommer. Dessutom skulle arbetsköparna inte för ett
ögonblick gå med på att sluta kämpa för
sina intressen - genom avskedanden,
nedskärningar, nedläggningar eller att
förändra arbetsvillkoren - helt oavsett
om det skulle komma i konflikt med vad
någon regering tyckte. Om vi accepterar
sådana begränsningar så har vi förlorat
på förhand. Inte heller kan vi acceptera
några begränsningar med hänsyn till en
kommande S-dominerad regering. Om
vi får en regering som formellt baserar
sig på arbetarrörelsens organisationer bra. Låt dem visa det! S-toppen har inte
utgått från arbetarklassens intressen
på många år, och vi har inga illusioner
om att en kommande Sahlinregering
skulle föra en politik i våra intressen.
Fackföreningarna måste kämpa för
våra intressen helt oavsett regering!
Använd de politiska strejkerna
En sak som inte regleras i lagar och
kollektivavtal är rätten till politiska
strejker. Givetvis skulle arbetsköparna
försöka förklara våra politiska strejker
för olagliga, men det är som alltid en
fråga om styrkeförhållanden. När regeringen angriper A-kassan, när flyktingar kastas ut ur landet eller när
svenska vapen stöttar imperialistiska
krig så angrips vi. En kämpande fackföreningsrörelse skulle strejka mot inskränkning av asylrätten, mot svenska
bidrag till att bomba fattiga länder - för
att inte tala om lagar som beskär våra
fackliga rättigheter.
Slå vakt om solidaritetsstrejkerna
Det är fortfarande tillåtet för fackföreningar bundna av kollektivavtal
att gå ut i solidaritetsstrejker - så länge
den ursprungliga strejken utlysts enligt
den accepterade ordningen. Vi tänker
inte lova att hålla oss till de fastlagda
reglerna - arbetsköparna gör det verkligen inte! - men i vilket fall är det helt
avgörande att de olika sektorerna av
arbetarklassen stöttar varandra. Det är
arbetarklassen som ser till att samhället fungerar - eller, om regeringen och
arbetsköparna jävlas med oss, att det
inte fungerar.
För lokal strejkrätt!
I den nya tidens retorik ska allt mer
bestämmas i lokala förhandlingar. Det
finns dock ett problem med detta: lokala
fackklubbar har ingen konflikträtt. Vi

inser att en facklig ledning måste kunna ta centraliserade beslut, men snabba
beslut kan behövas tas lokalt. Så länge
den nationella fackledningen är högst
ovilliga att låta oss kämpa måste vi dessutom ta oss rätten att gå ut i lokala
strejker.
För rätten till självförsvar
Det var länge normen att polisen höll sig
utanför konflikter på arbetsmarknaden.
Detta har på senare år börjat luckras
upp- vilket senast Lagena-arbetarna
fick erfara. När polisen slår eller pepparsprejar en strejkvakt gör de detta
som angripare i arbetsköparnas tjänst.
Då har arbetarna rätt att försvara sig.
Om poliserna inte gillar detta får de väl
hålla sig borta från alla arbetsmarknadskonflikter.
En arbetarlön till de fackliga
ledarna
Ett nyckelkrav i kampen för kämpande fackföreningar är att arbetarnas företrädare ska leva under samma
villkor som de arbetare de företräder.
Det ständiga påståendet att de måste
ha höga löner för att attrahera kompetenta människor slås i bitar vid första
granskning. Det finns verkligen inga
belägg för att de fackliga ledarna skulle
ha högre “kompetens” (i sig ett väldigt
luddigt begrepp i sammanhanget) i takt
med sina höga löner. Däremot finns det
mycket goda bevis för att deras höga
löner gör att de inte själva måste leva
under de villkor som de förhandlar
fram åt sina medlemmar, och att deras
levnadsvillkor mera liknar de direktörer de ska ha som motpart i förhandlingarna. Att någon kräver speciella privilegier för att representera arbetarna
är i sig skäl nog att inte lita på denna
- dessutom är det tydligt att löner som
är mångdubbelt högre än basmedlemmarnas innebär en stark källa till konservatism och ovilja till kamp. Detta
är en oerhört mycket viktigare aspekt
än alla eventuella effekter på “kompetensen” en utjämning av lönerna inom

arbetarrörelsen - vilket alltid har varit
ett grundläggande demokratiskt krav
bland arbetarklassens radikala skikt kan tänkas ha.
Öppna böckerna - fackligt veto mot
nedläggningar!
Företag lägger ofta inte ner anläggningar för att de måste, utan för att ytterligare höja sina vinstmarginaler. Vårt
första krav vid personalneddragningar
och nedläggningar blir: öppna räkenskapsböckerna! Om det visar sig att
företaget faktiskt har råd förbjuds de
att lägga ner - och vid befogade misstankar om svindleri på arbetarnas
bekostnad kan företaget konfiskeras.
Alla hot om att i så fall flytta produktionen utomlands måste förklaras som
utpressning. En lämplig åtgärd kan
vara att konfiskera tillgångarna samt
ställa de skyldiga inför rätta.
Beskatta de rika
Alla påståenden om att det fattas pengar är en ren lögn. Även när krisen
rasade som värst fick direktörerna höga
löner och bonusar, och guldregn föll
över aktieägarna. Den förmögna delen
av befolkningen badar i pengar. Det var
de som tjänade på högkonjunkturer - låt
dem betala för krisen! Där tills mer än
nog för att ge alla arbetare en rimlig lön
och drägliga arbetsvillkor.
För en socialistisk planekonomi
I sista hand avgörs ändå samhällets
inriktning av att vi lever i ett kapitalistiskt system, där avgörande delar
av ekonomin är privata och underordnade snäva vinstintressen. Så länge
detta fortgår kommer alla rättigheter
vi tillkämpar oss att vara hotade, och
vi kommer återkommande att drabbas
av ekonomiska kriser. Arbetarrörelsen
måste åter ta striden för ett samhälle
där storföretag, banker, naturtillgångar
och samhällsservice ägs gemensamt och
sköts demokratiskt, under arbetarnas
direkta kontroll.
Jens-Hugo Nyberg
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Arbetarmakt bygger
lokalgrupp i Göteborg

A

rbetarmakt har sedan i våras en
grupp kamrater i Göteborg. Vi
har från början bestämt oss för
att lägga stor tyngd på utåtriktat arbete, där vi har samarbetat med andra
aktiva vänstergrupper i staden kring
gemensam kamp mot den rådande situationen. Arbetarmakts linje har alltid
varit att samtidigt som vi avgränsar oss
mot andra grupper inom vänstern så
avskärmar vi oss heller inte från dom,
utan medverkar aktivt, utifrån våra
förutsättningar, där det pågår kamp. Vi
tror att vi har lyckats uppnå organisationens standard även i Göteborg.

toder” som är mer acceptabla för det
borgerliga samhället. Man kan säga att
vi i Arbetarmakt gick med i GNMR just
av samma orsak som UV och RKU lämnade det.

tonoma rörelsen?”, AM:s hemsida).

Inte heller handlar det bara om förändringar på den frihetliga sidan. Både
bland vissa medlemmar i UV och RKU
har det funnits tendenser som visar på
Arbetarmakt har medverkat i GNMR:s behovet av att samla arbetare och radialla utåtriktade aktiviteter, från de kala ungdomar i nya formationer. Så har
lyckade blockaderna av SD:s möten i tex vissa medlemmar av dessa organiMölndal och Brunnsparken i våras, till sationer medverkat, dock som privatmobiliseringen mot nationaldagsfirande personer, i FAÅA-initiativet Stadsdelsnazister den 6 juni, till organiseringen kampveckan som går av stapeln första
av Kristallnattsdemonstrationen under veckan i mars.
hösten. Vår linje i GNMR är att försöka
vidareutveckla dessa positiva drag och Tillsvidare handlar det bara om tengöra nätverket ännu mer kampinrik- denser och strävanden. Vår medverkan i
En stor del av vår energi har gått till ar- tat. Detta kan göras bara om GNMR FAÅA siktar just på att konkretisera och
betet i Göteborgs Nätverk mot Rasism. förankras i förorterna, bland de som argumentera för dessa strävanden. Vi
GNMR har i en eller annan form
anser att V och Socialdemokratin
funnits under flera år och är en av
för länge sedan har spelat ut sina
de få levande samlingspunkterna
roller och att den sorts organiserför vänstern i Göteborg. Tidigare
ing som man letar efter bör vara
har dess syfte huvudsakligen vaett revolutionärt arbetarparti,
rit att organisera Kristallnatteftersom ett sådant verkligen
sdemonstrationen i november
saknas. Inte med syftet att vinna
varje år, men under de senaste
val eller jaga efter platserna i
två åren har nätverket börjat anriksdagen, utan för att organisera
vändas mer och mer för att samoalla socialisters oförsonliga kamp
rdna gemensamt försvar mot namot kapitalismen.
zister och aktioner för att stoppa
Sverigedemokraternas framfart.
Under 2010 planerar vi att föruDenna nya inriktning har framtom GNMR och FAÅA arbeta
förallt uppstått tack vare behovet
också med att stödja den Iranska
av samarbete mellan Göteborgs
revolutionära tidningen ”Gatan”
två mest aktiva vänstergrupperingar, förtrampas hårdast av rasismen och som kämpar för att organisera kampen
Rättvisepartiet Socialisterna å ena si- den borgerliga politiken i allmänhet, och mot regimen i Iran.
dan och de frihetliga flygeln med Revo- som därför mest av alla känner behovet
lutionära Fronten, AFA och SUF å den av att slå tillbaks. Bevisen för att vi har Vårt närmaste mål i Göteborg är föruandra.
rätt kan man lätt hitta i sommarens tom aktivt deltagande i kampen också
händelser på Hisingen, där ungdomarna formandet av en stark lokalgrupp i ArSamtidigt har detta lett till att ung- tydligt visade att de har fått nog.
betarmakt. Vi tycker att dessa två updomsgrupperna Ung Vänster och RKU
pgifter går hand i hand med varandra.
hoppat av samarbetet i GNMR, vilket Vi har även deltagit i Förbundet Allt åt Våra möten är självklart öppna för alla
inte är förvånande med tanke på den Alla efter förmåga. Under 2009 började som skulle vilja gå med, samarbeta med
passiva inställning som deras moderor- en omvandling av den autonoma vän- oss, kämpa tillsammans eller är inganisationer, Vänsterpartiet och Kom- stern. Man började inse att enbart de tresserade av vår politik. För att gå med
munistiska Partiet, har när det gäller gamla organisationsmetoderna, i SAC, behöver man varken ha läst Kapitalet
den antirasistiska och antinazistiska AFA och RF, inte räckte till för att på eller Lenins samlade verk (men vi ser
kampen. V och KP är som bekant helt ett bra sätt värja sig emot den borger- det inte som en nackdel heller...). Men
emot att blockera och stoppa Sverigede- liga offensiven och man började leta är man villig att vara aktiv, överens med
mokraternas möten genom massak- efter nya sätt att organisera kampen. organisationens grundläggande princitioner, eller att konfrontera nazisterna Resultatet blev FAÅA, som mer går mot per och redo att betala medlemsavgiften
på gatan. När GNMR, med all rätta, formen av ett politiskt parti än vad til- - ja då är man välkommen att bli en av
började använda just dessa radikala lexempel ett fackförbund eller enbart en kamraterna i Arbetarmakt Göteborg!
kampmetoder, när det började förvandla antifascistisk organisation gör. Här kan
sig från enbart en demonstrationskom- vi bara hänvisa till den utförliga analy- Kontakt:
mité till en samlingspunkt för kampen sen av förändringarna i den autonoma goteborg@arbetarmakt.com
mot fascister, då drog sig V och KP ur vänstern som en av våra kamrater i Senad Kadic
direkt och återvände till de ”kampme- Göteborg har skrivit (”Vart går den au- Fredrik Reinedahl
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Inför valet 2010:

Rättvisepartiet Socialisterna och
Socialistiska Partiet i en återvändsgränd

A

rbetarmakt har under de senaste åren med intresse följt
debatten om kampen för nya
arbetarpartier som förts i förhållande
till klasskampens utveckling här och
i andra länder. Enligt vår uppfattning
behöver arbetarklassen och de förtryckta nya revolutionära partier om
arbetarrörelsen ska kunna slå tillbaka
mot kapitalismens kris och kämpa
framgångsrikt för det socialistiska
samhället. I Sverige har vi i tidigare
val (t.ex. valet 2002, 2006) förespråkat
en kritisk röst på socialdemokratin och
Vänsterpartiet, då vi bedömt det som
en vettig taktik för att kunna knyta an
till arbetares förhoppningar om dessa
partier. Vår linje har varit att uppmana
arbetare att ställa krav på sina ledare,
och att kräva att de bildar regeringar
som verkligen representerar arbetarklassens intressen. Samtidigt har vi i
vår propaganda varnat för begränsningarna med dessa partiers reformistiska
politik, och framhållit behovet av att
bryta med dem till förmån för ett revolutionärt alternativ.
Vi har samtidigt avvisat de alternativ
som den radikala antikapitalistiska
vänstern (till vänster om Vänsterpartiet) kunnat föra fram. Utöver att det rör
sig om mycket små partier som på sin
höjd har ett begränsat lokalt inflytande,
och därmed inte kan påverka klasskampen i någon betydande utsträckning, så
lider de dessutom av politiska svagheter. Det största partiet inom den radikala vänstern, Kommunistiska Partiet
(KP), förenar de sämsta traditionerna i
svensk vänster på ett säreget sätt: Reformistisk dagspolitik blandas med ett
hårdfört försvar av partiets stalinistiska
tradition, inklusive en stor dos nationalism. Rättvisepartiet Socialisterna (RS)
och Socialistiska Partiet (SP) å andra
sidan, som båda har sin bakgrund i en
trotskistisk tradition, lider båda av att
de inte förmår föra fram ett konsekvent
revolutionärt program. De vacklar mellan reform och revolution och har gjort
opportunismen gentemot den öppna reformismen till en skön konst.
Medan Kommunistiska Partiet aldrig
på senare år tycks ha varit intresserat
av att försöka sig på att använda valen
för att göra några verkliga inbrytningar

Det blir inget samarbete mellan RS och SP inför 2010 års val
i arbetarrörelsen, så såg vi under förra
året att steg togs av RS och SP för att
skapa något som var större än partierna tagna för sig själva. Det ägde rum i
samband med EU-valet i formen av Arbetarinitiativet. Problemet med Arbetarinitiativet, som delvis var inspirerat av
framväxten av Nya Antikapitalistiska
Partiet i Frankrike, var dock att det redan från början var ett byråkratiskt projekt. Valplattformen, som gjordes upp i
ett möte mellan båda partiernas ledningar utan någon övrig inblandning, var
begränsad till en uppsättning reformkrav utan någon tydlig addressat. Det
blev alltså inte mycket mer än en kombinerad valkampanj där de båda partierna tillfälligt slog sig samman, och då
detta upplägg var uppenbart avstod vi
från att delta i projektet.
Arbetarmakts öppna brev
I samband med att RS och SP hade
sina partikongresser (i november och
december) försökte vi dock att ingripa
i diskussionen om vägen framåt inför det stundande valet. Vi gjorde det
eftersom vi tror att potentialen för ett
större utrymme till vänster om den
röd-gröna valkoalitionen mellan s-vmp kan komma att öppnas upp inom en
snar framtid. Den djupa systemkrisen,
massarbetslösheten och de röd-grönas
beredskap för att ta ansvar för kapitalismen kan mycket snabbt komma att

leda till att arbetare och ungdomar i
högre utsträckning än tidigare kommer
att leta efter ett alternativ till reformismen.
Vi formulerade därför i november ett
öppet brev till de båda partierna där
vi föreslog att ett antikapitalistiskt samarbete inför 2010 års val i formen av
en öppen kampanj för ett nytt parti. Vi
argumenterade för att RS och SP borde
bryta med den byråkratiska metod som
karaktäriserade samarbetet kring Arbetarinitiativet, och att man istället öppet borde vända sig till alla kämpande
krafter och inbjuda dessa till en diskussion/debatt om vad för typ av alternativ
arbetarklassen behöver. Vi skrev:
”Avgörande frågor, som hur kampen för kämpande fackföreningar ska
föras i förhållande till LO-byråkratins
förkvävande roll, och hur vi kan sammanföra olika kampavsnitt så att olika
strider får kraft av varandra, borde tas
upp. Förslag på hur konkreta krav och
ställningstaganden inför en alternativ
kandidatur i riksdagsvalet skulle kunna utformas borde också presenteras
och diskuteras.”
Vi betonade också att förberedandet
av ett sådant möte borde föregås av en
aktiv intervention i alla möjliga samarbeten där vi verkar och har möjlighet
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att nå fler, i förhållande till fackliga
kontakter mm. Vi argumenterade också
för en utåtriktad kampanj som fokuserade sina styrkor där goda förutsättningar finns, och för att man skulle kunna
försöka skapa lokala kommittéer som
kunde dra in gräsrötter i processen med
att välja kandidater. Överhuvudtaget
tror vi att ett sådant här initiativ på
svensk mark måste ha en långsiktig
och tålmodig karaktär givet de rådande
styrkeförhållandena och den låga nivån
av klasskamp, och vi argumenterade
också för att arbetet borde inriktas på
byggandet av en mer varaktig och dynamisk rörelse.
Vi kan nu något besvikna (om än inte
så förvånade) konstatera att vare sig RS
eller SP svarat positivt på förslaget. På
SP:s partikongress i december fanns en
levande debatt om frågan, men där segrade de krafter som skyr ett samarbete

med RS. Svaret vi fick av den nyvalda
partiledningen var att SP inte anser
att förutsättningar för skapandet av ett
nytt parti existerar i Sverige idag. Det
pessimistiska perspektivet motiverades
inte, och partiets syn på de politiska
perspektiven på kampen framöver förblir en hemlighet som inte lämnat den
stängda kongressen. RS har för sin del
inte brytt sig om att svara överhuvudtaget.

nivåer och utmana reformisterna på
allvar, kommer fortsätta att utgöra ett
hinder snarare än en möjlighet för kämpande krafter. De aktivister som kommer att ta deras kampanjer på allvar
riskerar också att demoraliseras då det
bara är alltför sannolikt att ett förhållandevis lågt antal röster kommer att
bidra till uppfattningen att något verkligt alternativ till S:s och V:s reformism
inte är lönt att kämpa för.

Både RS och SP kommer därmed sannolikt att investera sin energi i att använda valet för att bygga upp de egna
partierna framför att ta några öppna
initiativ inom den övriga rörelsen. Dessa kampanjers förutsättningar kommer sannolikt inte att skilja sig särskilt
mycket från tidigare. Deras opportunistiska politik, som innebär att RS och SP
aldrig förmår att formulera en politisk
strategi som kan ta kampen till högre

Arbetarmakt uppmanar kritiska kamrater i de båda organisationer att
vända sig mot och bryta med denna
”självtillräcklighetens” politik. Centrismen i dess svenska upplaga har inget
att erbjuda dem som vill kämpa för ett
revolutionärt alternativ i den svenska
arbetarrörelsen.
Gunnar Westin

Svenskt polisvåld mot den
iranska frihetskampen

U

nder de protester som organiserades i solidaritet med den
iranska
oppositionsrörelsen
i Stockholm den 11 februari försökte demonstranter att ta sig igenom
polisavspärrningarna för att komma
nära den iranska ambassaden. Protesten organiserades huvudsakligen
av iranska vänsterorganisationer (bl.a.
Irans Arbetarkommunistiska Parti,
Unga Kommunister och Iranska Progressiva Ungdomars Organisation),
men också aktivister från olika svenska
vänstergrupper var med (Revolution,
Arbetarmakt, Rättvisepartiet Socialisterna, Ungsocialisterna och Revolutionära Fronten kan nämnas). Efter ett
par inledande tal försökte majoriteten
av de ca 500 demonstranterna gemensamt att trycka sig igenom muren
av poliser på den smala bilvägen som
ledde till ambassadsbyggnaden. Stämningen var radikal: ”Stäng ambassaden –
terrorcentralen!”
Enligt Arbetarmakt var försöket att
angripa ambassaden, för att om möjligt
tillfångata och utvisa personalen, en
helt legitim aktion. Den iranska ambassaden utgör den iranska statens utpost
på svensk mark. Det är samma stat som
den senaste tiden ägnat sig åt systematisk förföljelse av oppositionen och som
systematiskt använder terror mot alla
försök från arbetare och förtryckta att
organisera sig.

Polisvåld mot demonstranter
Snuten svarade med att våldsamt försvara sin avspärrning. De skulle till
varje pris skydda ambassaden från frihetskämparna. De misshandlade flera
demonstranter som själva inte hade
några medel med vilka de kunde försvara sig. Batongslagen ven i luften, och
de riktades ofta mot demonstranternas
huvud. En kvinnlig demonstrant fick
armen sönderslagen av en snut när hon
låg ner på marken och försökte skydda
sig mot batongslagen. En annan man
bröt armen. Oerhört många fick dessutom smaka på pepparsprej. Om några
slutsatser ska dras, så är det att vi
skulle ha behövt ha varit bättre organiserade och ha förberett ett kollektivt
självförsvar att sätta in mot snutarna.
Medlem i Revolution hotas av åtal
Man kan tycka att snutens våld borde
ha lett till en storm av protester, och
till att åtal mot övergreppen från ”ordningsmakten” väcktes. Men i efterspelet är det uppochnedvända världen som
gäller: Nu hotas istället Aron Nåsander,
16 årig demonstrant och aktiv i den
socialistiska
ungdomsorganisationen
Revolution, av rättsliga påföljder. Aron
greps efter att ha slagits flera gånger
av poliserna. Två batongslag mot huvudet ledde bl.a. till att han ådrog sig en
hjärnskakning som gjorde att han kräktes under den följande natten, som Aron

fick spendera i isolering i Södermalmshäktet.
Trots att inga bevis finns har åklagaren meddelat att en rättsprocess är att
vänta. En snut har pekat ut Aron som
den person som ska ha kastat en iskoka
i huvudet på denne. Aron förnekar detta, och några bevis utöver snutens egen
berättelse har inte presenterats. Vi som
var med Aron denna dag vet också att
snuten ljuger. Det handlar uppenbart
om att snutarna försöker att förflytta fokuset från sitt eget agerande. Och
säkert om att den anmälande snuten,
utöver att försöka skrämma bort ungdomar från att delta i demonstrationer
och aktioner som dessa, vill ha lite extra
påökning på lönen – han kräver 5 000
kr i skadestånd för sveda och verk.
Lägg ned åtalet mot Aron Nåsandet!
Arbetarmakt uppmanar alla genuina
demokrater att protestera mot åtalet.
Det ligger i arbetarklassens och de förtycktas gemensamma intresse att ta
ställning när borgarnas rättsväsende
vänds mot vår rörelse. Istället borde
en oberoende utredning genomföras av
snutarnas våld.
Ett protestuttalande som undertecknats av en rad olika organisationer kan
läsas på vår hemsida och undertecknas
av både organisationer och individer.
Gunnar Westin
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Kampen mot den iranska islamistregimen:

Rörelsen behöver
revolutionärt ledarskap
Protesterna på revolutionsdagen
den 11 februari visar att rörelsen
behöver stärkas om den ska kunna
utmana den islamistiska diktaturen på allvar.
Revolutionsdagen – regimen slår
tillbaka
Inför den 11 februari, då Mullahdiktaturen i Iran skulle fira minne av ”den
islamska revolutionen”, planerade oppositionsrörelsen för massiva protester.
Förväntningarna var höga efter att
massrörelsen visat styrka under Ashura-dagarna i slutet av december. Då
intog hundratusentals demonstranter
scenen i alla större städer i landet, flera
polisstationer stormades och centrala
stadsdelar i Teheran behärskades av
rörelsen. Stämningarna var omvittnat
revolutionära, och slagord som tidigare riktats mot förra sommarens kuppartade val ersattes i hög grad med
sådana som uttryckte ett motstånd över
regimen som sådan.
Med facit i handen står det klart att
rörelsen inte lyckades infria förväntningarna. Sammantaget var antalet protesterande färre, och de dränktes i hög
utsträckning av det officiella firandet av
revolutionsdagen. Därtill fanns det flera
orsaker: Regimen hade för det första,
med Ashura-dagarna färskt i minnet,
vidtagit flera åtgärder som avsåg att
försvåra för rörelsen. Den använde sig
av massiv terror. Hundratals aktivister fängslades landet runt under hela
januari. Åtminstone två demonstranter
avrättades i avskräckande syfte. Redan
dagarna innan revolutionsdagen stängde man ned sms-trafiken, och bromsade ned hastigheten på internet för
att ytterligare begränsa möjligheten till
kommunikation.
Under 11 februari mobiliserade man
sedan en massiv polisiär och militär styrka för att kunna dominera de
strategiskt viktigaste platserna i Irans
städer. Undantagstillstånd utropades
och repressionen slog till snabbt mot
varje mindre försök till folksamlingar.
Repressionen kombinerades också med
en omfattande ”rekrytering” till de egna
regimvänliga manifestationerna. Tio-

tusentals statligt anställda och studenter landet runt beordrades att delta och
kördes i hundratals bussar till Teheran.
Andra grupper av demonstranter rekryterades med mutor. I Teheran fick de
sedan lyssna till tal från Ahmadinejad i
en välregisserad föreställning som i sitt
stela och mekaniska framförande var
diktaturen värdig.
Rörelsen inte besegrad
Handlade det om en fullständig seger
för regimen över rörelsen? Svaret är nej.
Protesterna fanns där, även om de inte
kunde överrösta regimen såsom under
Ashura. Betydande demonstrationer organiserades ändå i flera iranska städer,
och enligt rapporter från Isfahan och
Ahvaz lär demonstrationerna ha varit
stora och radikala. I ett bostadsområde
i Teheran, Arya Shahr, ockuperades
också gatorna under flera timmar av
demonstranter.
Ändå är det sammanlagda intrycket att
rörelsen för dagen stod som förlorare.
Gentemot den mycket välorganiserade iranska staten stod den svag när
den berövats på många av sina organiserande aktivister, med liten förmåga
till samordning.
Om bakslaget är allvarligt återstår att
se. Hur mycket rörelsens livskraftighet
skadats kommer att visa sig framöver.
Ett viktigt datum blir Chahar Shanbe
Soori, en traditionell högtid i slutet av
mars, då en ny mobilisering väntas.

Men redan nu kan vi konstatera att
rörelsen står inför en utmaning: Den
måste finna nya vägar för att utvecklas
och finna ny styrka. Annars är framtida
nederlag oundvikliga.
Involvera arbetarna!
Vi har i våra artiklar och uttalanden
om Iran tidigare framhållit vikten av
att den iranska arbetarklassen görs
delaktig i rörelsen, och att den kliver
fram och tar en ledande roll i rörelsen.
Förutsättningarna för att detta ska
kunna åstadkommas är inte de bästa: arbetarna är dåligt organiserade,
främst p.g.a. repressionen. De ekonomiska förhållandena tröttar också ut
dem, och de flesta strider arbetarna
involverar sig i handlar om de mest
akuta ekonomiska behoven. Ett stort
problem är också att många arbetare är
skeptiska inför att beblanda sig med en
rörelse vars dominerande talespersoner
knappast kan kallas för arbetarvänner.
Mosavi och andra ledande reformister
har aldrig haft arbetarnas intressen för
handen.
Oavsett dessa omständigheter är arbetarnas involvering ändå av strategisk
betydelse. Med arbetarna i rörelsen
skulle rörelsen få ett kollektivt element att luta sig tillbaka på i fråga om
organisation. Det skulle bli lättare att
organisera kollektivt självförsvar mot
regimens attacker, och arbetarnas ekonomiska tyngd skulle kunna slå mot
regimens ekonomiska grundvalar. Vi
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ska inte glömma att det var oljearbetarnas aktioner och den påföljande generalstrejken som slutgiltigt fick shah-diktaturen att rasa samman 1979. Det kan
åstadkommas igen.
Det råder i Iran dessutom inte bara
brist på demokratiska rättigheter och
jämlikhet. Fattigdomen och nöden
är svår för en stor del av den iranska
befolkningen. En revolution mot den
religiösa regimen som inte samtidigt
riktar sig mot de egendoms- och klassförhållanden som utgör dess grundval
kommer aldrig att kunna gå hela vägen
i kampen för frigörelse. De iranska socialister som mot bakgrund av denna
insikt nu kämpar för att sammanföra
student- och kvinnorörelsen med de
organiserade arbetarna, och som i mobiliseringen inför rörelsens aktiviteter
ser möjligheten att med dessa mobiliseringar som medel sammanföra arbetare från olika platser och knyta dem
närmare varandra, är därför värda allt
praktiskt stöd från solidaritetsrörelsen.

Kämpa för ett revolutionärt parti
Den viktigaste frågan måste dock besvaras: Om frihetskämpar i Iran (och vi
som solidariserar oss med denna kamp)
bör eftersträva arbetarnas aktiva involvering, kring vilket program och vilken
organisering bör vi då mobilisera? Det
är en revolutionärt marxistisk och leninistisk-trotskistisk grunduppfattning att
arbetarklassen inte kan göra revolution
utan ett revolutionärt parti. Historien
har gång på gång bekräftat giltigheten
i detta påstående. Det är också påtagligt sant med dagens Iran för ögonen.
Avsaknaden av ett självständigt revolutionärt ledarskap som kan kämpa för
arbetarklassens självständighet i den
kommande iranska revolutionen betyder att den viktigaste kraften för revolutionär förändring döms att underordna sig ett ledarskap från andra klasser.
Det är vad som sker idag. Och lyckas
inte rörelsen ersätta sina otillräckliga
reformistiska ledare så kommer den
sannolikt att lida nederlag, förr eller
senare.
Detta är dock ingen nödvändig utgång.
Om aktivister i Iran kan samla och or-

ganisera kämpande arbetare och studenter i en gemensam kamp för ett program som tar sin utgångspunkt rörelsens
uppgifter idag, men som samtidigt sammanför denna kamp med en strategi som
syftar till att bygga upp arbetarklassens
styrka och rusta den politiskt och praktiskt för det revolutionära störtandet av
kapitalismen i Iran, då kan rörelsens
begränsningar på sikt konfronteras och
överkommas. Utmaningen består alltså
i att kämpa för byggandet av en sådan
revolutionär organsiation som en del
av kampen för att stärka rörelsen här
och nu. Arbetarmakt och Förbundet för
Femte Internationalen avser att stödja
varje steg som kan tas mot en sådan utveckling. Även om bara små steg kan tas
i denna riktning under den kommande
perioden så måste det göras. Vi kommer
inte att sluta insistera på detta: De iranska arbetarnas och studenternas seger
är en angelägenhet som berör den internationella arbetarklassen – en seger mot
Mullahdiktaturen skulle vara en seger
för förtryckta och progressiva krafter i
hela världen, och den ligger därmed i allas vårt intresse.
Gunnar Westin

Kvinnokampen i Iran

S

edan sommaren 2009 har protesterna i Iran, som började som
en kritik mot valfusk, växt sig
starkare och blivit en rörelse för störtandet av regimen. I den här kampen
har framför allt kvinnoaktivister blivit
framträdande och bilder på kvinnor i
gröna attribut från protester syns i tvrutor, tidningsuppslag och på hemsidor.
Dessa kvinnor ställer inte bara krav på
regimens störtande, utan också på kvinnors jämlikhet.
I en artikel i DN från andra januari i
år skriver den fängslade kvinnorättsaktivisten Parvin Ardalan om motståndet i Iran och hur kvinnorna står i
fronten. Hon beskiver bland annat hur
en aktivist, Somayeh Rashidi, fängslats
efter att ha varit aktiv inom kvinno- och
studentrörelsen. Efter en aktion på ett
universitet där hon tillsammans med
några andra kvinnoaktivister öppnat
upp det skynke som skiljer män och
kvinnor åt i universitetskafeterian,
stängdes hon av från sitt universitet och

fick en stjärna satt vid sitt namn i ansökningshandlingar för att se till så att
hon skulle kännas igen och utestängas
också från andra universitet. Nu har
hon även fängslats för sina aktiviteter.
Andra liknande aktioner mot förtrycket
straffas hårt av regimen. Över 42 kvinnorättaktivister som försökt samla in
en miljon namnunderskrifter mot kvinnodiskriminerade lagar har arresterats
under tidigare år och totalt har cirka
138 kvinnor arresterats under de senaste 8 månaderna enligt
www.irangenderequality.com.
Regimens syn på kvinnan som underlägsen mannen manifesterades ständigt och efter arresterandet av människorättsaktivisten Majid Tavakoli
spred regimen bilder på honom i slöja i
syfte att förnedra honom. Som en reaktion på det här har män över hela Iran
och senare världen klätt sig i slöja och
låtit fotografera sig i solidaritet. Kvinnorättsaktivisterna har enligt Ardalan
uttryckt sin solidaritet, men även poän-

gterat att det inte finns något förnedrande i att en man kläs i kvinnokläder.
Att det finns en stark kvinnokamp i
Iran är ingenting nytt. Även efter revolutionen 1979 fanns det en stark rörelse
med krav på kvinnors jämlikhet när
man befarande att revolutionen inte
alls skulle ge den frihet man hoppats
på i och med det religiösa ledarskapet.
Haideh Daragahi skriver i DN (200903-06) om sina erfarenheter från 8 mars
1979.
Shahens regim hade störtats drygt tre
veckor tidigare och Khomeini hade precis kommit tillbaka från exil och redan
förkunnat att kvinnor i offentlig tjänst
inte längre skulle få gå ”nakna” - d.v.s.
de skulle tvingas bära slöja. Kvinnorättsaktivister hade börjat få smaka på det
islamistiska förtryck som i över 30 år
skulle hålla dem nere.
8 mars -demonstrationerna togs inte
emot med öppna armar från den nya
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regimen. I Teheran attackerades ett
demonstrationståg
av
Khomeinis
stödtrupper som med hjälp av bussar
tvingade deltagarna ut i snön. Några
av kvinnorna förnedrades av män som
tryckte upp dem mot en mur och visade
sina könsorgan. Andra kvinnoaktivister
hade möte på ett universitetsområde,
men när de fick höra om attackerna
mot demonstrationen försökte de ta
sig ut för att möta upp med de andra.
De hindrades dock av Khomenis män
som stängde dem inne på universitetet.
Tillslut lyckas de ta sig ut och mellan
5000 och 8000 människor strömmade
från universitetet och mötte upp med
demonstranterna. Demonstrationerna
pågick enligt Daragahi i fem dagar i
Teheran, och under fjärde dagen hade
20.000 demonstranter samlats med
plakat som sade ”I frihetens gryning
saknar kvinnor rättigheter”, ”Vi gjorde
inte revolution för att gå baklänges” och
”Friheten kommer varken från väster
eller öster; den är allmängiltig”. Demonstrationerna slogs dock snart ned
med våld.
Också för 5 år sedan kunde man läsa
om hur kvinnor samlats för att fira 8
mars i Teheran, men möttes av våld
från kvinnliga poliser som i brun overall
och slöja hindrade de från att uttrycka
sina åsikter.

Kvinnorna som dubbelt förtryckt grupp
har allt att vinna på regimens störtande
och vi står i solidaritet med de aktivister som just nu kämpar mot regimen
i Iran och för jämlikhet mellan könen.
Vi tror dock att denna kamp och den
övriga kampen som förs mot regimen
måste bygga på mer än isolerade krav
om frihet eller jämlikhet. Förtryck är
inget specifikt för en islamistisk regim.
För att kunna uppnå verklig jämlikhet
mellan könen måste också roten till

dess upprätthållande – klassamhället krossas. Kvinnorna i Iran måste ställa
krav inte bara på ett avskaffande av
slöjtvånget eller för rätten att skiljas,
utan också på ett samhälle som bygger
på socialistiska grunder där arbetare
inte förtrycks av kapitalister och kvinnor inte längre binds till familjen och
hemmet genom privategendomen. Endast då kan en verklig frihet uppnås för
såväl kvinna som man.
Gerda Danielsson

Leo Trotskij: ‘Den förrådda revolutionen’
Presentation av en viktig marxistisk klassiker som
behandlar den byråkratiska kontrarevolutionen i Sovjet

D

enna bok berör den byråkratiska
kontrarevolutionen i Sovjet, hur
byråkratin lyckades komma till
makten och utifrån detta beskrivs det
dåvarande sovjetiska samhället och
vilken riktning det tycks gå i. Vad var
då byråkratin? Man kan definiera den
om ett socialt skikt bland de styrande
inom stat, parti, sovjeter och förvaltning vars intressen skilde sig från den
vanlige arbetarens och bondens då byråkratin levde gott på att parasitera på
dessa. Detta skikt uppkom genom en
successiv process ungefär från början
på 20-talet till mitten på 30-talet då
byråkratins makt var fullständig. Den

byråkratiska kontrarevolutionen tog sig
också många andra utryck som personkult kring Stalin, förfalskning av historien i byråkratins intresse, återupprättande av patriarkalt förtryck i hemmen,
återinfört abortförbud, nationalismens
och antisemitismens återkomst, en
utrikespolitik som syftade till att komma överens med den internationella
bourgeoisien istället för att verka för en
socialistisk världsrevolution, ett statsmaskineri baserat på en hierarkiskt
organiserad armé och poliskår istället
för demokratiskt styrda arbetarmiliser
o.s.v.…

I ett av de första avsnitten Ledningens
sicksackkurs beskriver Trotskij den,
inte minst på det ekonomiska planet,
motsägelsefulla politik som Stalins
byråkratiska fraktion förde. Fram till
1928, i synnerhet åren då Stalins fraktion allierade sig med högern i partiet
som främst representerades av Rykov,
Tomskij och Bukharin, fördes en politik som gav stort spelrum åt kapitalism
inom främst jordbruk och handel samtidigt som en för arbetarklassen nödvändig industrialisering och en kollektivisering av jordbruket lades på is. De som
gynnades av denna politik var främst
privata köpmän (s.k. NEP-bourgeoi-
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sien) och kulakerna som var rika bönder
som hade råd att anställa arbetskraft.
De senare fick bl.a. rätt att arrendera ut
jord. Förlorarna var arbetare och de fattiga bönderna som fick minst del av den
begränsade uppgång som NEP medförde. Detta ledde till en svår livsmedelskris och hot om kapitalistisk restauration och när Stalins fraktion insåg detta
gjorde den en ultrasväng. Helt plötsligt
var kulakerna ansvariga för Rysslands
problem och skulle tillintetgöras och en
hyperindustrialisering skulle omedelbart sättas i gång liksom en omedelbar
kollektivisering av jorden.
I de nu igångsatta kampanjerna mot
högern stal Stalins fraktion argument
från den av Trotskij ledda vänsteroppositionen som nyligen med hjälp av
högern krossats. Men den industrialisering och kollektivisering som faktiskt
genomfördes skedde på ett helt annorlunda sätt än vad vänstern tänkt sig.
Istället för tvångskollektivisering och
en ren terrorpolitik mot kulakerna och
resten av bönderna stod vänstern för en
hårdare beskattning av kulakerna och
att använda dessa skatteintäkter för
att finansiera industrialiseringen och
en modernisering av jordbruket. Vänstern var också emot kollektivisering
med tvångsmedel. Industrialiseringen
ledd av byråkratin kännetecknades av
en massiv utsugning av arbetarna bl.a.
i form av lönesänkningar medan byråkratin berikade sig ytterligare men
vänstern hade redan innan detta argumenterat emot byråkratins privilegier.
Av ovanstående kan man också se att
byråkratin utvecklades till en bonapartistisk klick oberoende (relativt) av andra klasser och skikt och kunde spela ut
dessa mot varandra. Trotskij såg dock
inte byråkratin som en härskande klass
utan som ett parasitärt socialt skikt
som Trotskij dock trodde kunde göra
om sig till en kapitalistklass och det var
just detta som hände vid Sovjetunionens upplösning.
Byråkratins seger
De två kapitel som främst berör orsaken
till byråkratins seger och vägen dit är
socialism och staten samt den sovjetiska termidoren. Marx hade ju konstaterat att under socialismens första fas
skulle fortfarande en borgerlig fördelningsprincip (att envar betalas efter sitt
arbetes kvalité och kvantitet) tillämpas
och Lenin drog av detta slutsatsen att
den borgerliga staten skulle bestå en
tid för att upprätthålla den borgerliga
fördelningsprincipen. Marx & Engels
betonade också vikten av att utveckla

Leo Trotskij 1919
produktivkrafter för det förutan skulle
den allmänna nöden och kampen för
tillvaron bestå och det är just detta som
framkallar klassförtryck. Men nöden
och kampen för tillvaron snarare ökade
under de första åren efter oktoberevolutionen och Rysslands produktivkrafter
utvecklades inte, de förstördes mer eller
mindre och Ryssland drabbades av den
värsta svältkatastrof sen 1600-talet.
Bristen på kvalificerade arbetare och
massornas ovana att styra gjorde att arbetarstaten såg sig tvungen att ta hjälp
av specialister som också fick högre lön
än vanliga arbetare, vilket var ett exempel på hur den borgerliga lagen tillämpades i praktiken, och styret ramlade allt mer över på partifunktionärer
(byråkrater). Lenin fruktade att dessa
skulle utvecklas från folkets tjänare till
dess härskare och det var just vad som
hände med tiden. Roten till detta var
nödvändigheten för arbetarstaten att
försvara en minoritets privilegier samtidigt som oerhört lite fanns att fördela.
Även Trotskij ansåg att en i viss mån
ojämn fördelning var nödvändig och att
det fanns ett visst behov av en byråkrati
men att detta gick mycket längre än det
nödvändiga. Trotskij nämner inte exakt
vart gränsen går men man kan tolka det
så att löneskillnader är för en tid nödvändiga för att sporra envar att arbeta
så att produktivkrafterna därmed kan
utvecklas. Dessa umbäranden kombinerat med nederlagen för de proletära
revolutionerna i väst framkallade oundvikligen en reaktion bland såväl de styrande som massorna. Bland massorna
ersattes revolutionär offervilja med besvikelse och trötthet och för många av de
styrande som börjat avgränsa sig till ett

särskilt socialt skikt blev det viktigaste
att bevara sina uppnådda positioner och
för detta ändamål blev improviserade
åtgärder (t.ex. förbudet mot oppositionspartier och fraktioner inom bolsjevikpartiet) som från början bara var tänkta som temporära åtgärder istället ett
självändamål. Byråkratin kunde utnyttja massornas längtan efter lugn och så
här var deras budskap till dem: Vi har
rätt att vila, nog med äventyrligt stöd
till världsrevolutionen, glöm den permanenta revolutionen och låt oss bygga
socialismen på hemmaplan istället. Förlita er lugnt på oss ledare!
Den här boken är kanske den allra viktigaste som Trotskij skrivit och ger en
utförlig förståelse för varför stalinismen kunde uppstå. Vad boken kanske
saknar är frågan om i vilken mån bolsjevikerna själva orsakade stalinismen
genom sin politik och om detta kunde
ha undvikits med en annorlunda politik. Såväl Lenin som Trotskij stödde
förbudet mot oppositionspartier och
fraktioner, och inte minst kom ju hänvisningar till fraktionsförbudet att användas av byråkratin för att rättfärdiga
repressalierna mot Trotskijs vänsteropposition som brännmärktes som en
fraktion. Jag finner det därmed nödvändigt att åtminstone fråga mig om
det egentligen var lämpligt att förbjuda
fraktioner och oppositionspartier. Samtidigt skulle det knappast om detta undvikits inneburit någon garanti mot den
byråkratiska reaktionen och även med
dessa åtgärder hade som vänsteroppositionens politiska linje visar en betydligt
bättre politik kunnat föras.
Johan Karlsson
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VAD VI STÅR FÖR
Arbetarmakt är en revolutionär
kommunistisk organisation. Vi
kämpar för att:
∙ Avskaffa kapitalismen och skapa en
värld fri från utsugning, klasser och
förtryck
∙ Bryta kapitalisternas motstånd genom kraften från miljoner som agerar tillsammans i en social revolution
som krossar den repressiva kapitalistiska staten
∙ Lägga makten i händerna på råd,
baserade på delegater från arbetarklassen, bönderna och de fattiga – valda, återkallbara och direkt ansvariga
inför massorna.
∙ Omvandla den nuvarande storskaliga produktionen och distributionen,
som nu ligger i händerna hos en liten
elit av kapitalister, till offentligt ägd
egendom som planeras demokratiskt
∙ Planera användandet av arbete, material och teknologi för att utrota social ojämlikhet och fattigdom
Detta innebär kommunism – ett
samhälle utan klasser och utan
statligt förtryck. För att uppnå detta
måste arbetarklassen ta makten från
kapitalisterna.
Vi bekämpar imperialismen - den
handfull av kapitalistiska stormakter och deras företag, som utsuger
miljarder och krossar alla de stater
och de folk som gör motstånd mot
förtrycket. Vi stödjer motståndet
mot deras blockader, sanktioner, invasioner och ockupationer av länder
som Venezuela, Iran, Afghanistan
och Irak. Vi kräver ett slut på ockupationerna av Irak och Afghanistan,
och på den sionistiska ockupationen
av Palestina. Vi stödjer ovillkorligt
det väpnade motståndet.
Vi bekämpar rasism och nationellt förtryck. Vi försvarar flyktingar

och asylsökande från de rasistiska
angreppen från media, staten och
fascisterna. Vi motsätter oss alla invandringskontroller. När rasister hotar flyktingar och invandrare fysiskt,
förespråkar vi organiserat självförsvar. Vi kämpar för att förneka fascister en plattform.
Vi kämpar för kvinnors frigörelse:
från fysisk och psykisk misshandel,
hushållets slavgöra, sexuellt utnyttjande, och från diskriminering i arbetslivet. Vi kämpar för fri abort och
fria preventivmedel att få vid behov.
Vi kämpar för ett slut på all diskriminering av HBT-personer och bekämpar förtrycket som dessa utsätts för av
religiösa krafter och av reaktionärer.
Vi kämpar mot förtrycket av ungdomen i familjen och i samhället: för
sexuell frihet, för ett slut på den dubbla utsugningen av ungas arbetskraft,
för rätten att rösta vid 16 års ålder och
för fri utbildning med studielön.
Vi bekämpar byråkratin i fackföreningarna. Alla fackliga representanter måste väljas av medlemmarna,
vara återvalbara (och kunna bytas ut
inom kort tid), och erhålla en lön som
motsvarar genomsnittsinkomsten för
dem de säger sig representera. Gräsrotsaktivister i facket måste organisera sig för att kunna avskaffa byråkratin. Vi kämpar för förstatligande
utan kompensation, under arbetarnas
demokratiska kontroll.
Vi bekämpar reformismen – den
politik som kännetecknar socialdemokratin och vänsterpartiet. Kapitalismen kan inte reformeras bort
genom fredliga parlamentariska
metoder, den måste störtas med kraft.
Även om dessa partier fortfarande
har rötter i arbetarklassen, försvarar
de kapitalismen. Vi kämpar, genom

byggandet av kommunistisk opposition, för att fackföreningarna ska bryta med socialdemokratin och bilda ett
nytt arbetarparti. Vi kämpar för att ett
sådant parti ska anta ett revolutionärt
program och för att ett sådant utvecklas till ett kampparti baserat på leninistiska organisationsprinciper.
Vi bekämpar stalinismen. De s.k.
kommunistiska staterna var i själva
verket diktaturer över arbetarklassen, utövad av en byråkratisk elit som
åtnjöt sin makt på grundvalen av
kapitalismens avskaffande. De stalinistiska stater som överlevde – Kuba
och Nordkorea – måste försvaras mot
imperialistiska blockader, sanktioner
och angrepp. Men en socialistisk
politisk revolution är det enda sättet
att förhindra deras slutgiltiga kollaps.
Vi motsätter oss klassamarbetets
metoder, ”folkfronter” eller särskiljandet av ett ”demokratisk stadium” i kampen, åtskiljt från kampen
för socialistisk revolution, då denna
strategi binder arbetarklassens händer vid borgarklassen och uppskjuter
kampen för arbetarklassens maktutövning. Vi motsätter oss teorin om
”socialism i ett land”. Bara Trotskijs
strategi för permanent revolution kan
leda till seger under den globala kapitalismens och den sammanhängande
imperialismens epok. Bara en global
revolution kan förpassa kapitalismen
till historiens sophög.
Med våra internationalistiska och
kommunistiska mål i sikte, och med
klasskampens metoder, uppmanar vi
alla revolutionära krafter att förena
sig i en ny Femte international – ett
internationellt parti för den socialistiska världsrevolutionen.
Detta är vad Arbetarmakt kämpar
för. Om du delar dessa mål – gå med!

STÖD TIDNINGEN GATAN - PG 155 69 28 - 8

Socialistisk tidning som sprids till de som kämpar i Iran!
Intresserad av vad som
händer i Iran?
Då ska du läsa tidningen
Gatan. Det är en revolutionär vänstertidning om
upproret i Iran som kommer ut dagligen. Den ges
ut av en grupp unga iranier och sprids till Iran via
e-post där den sedan sprids

vidare. Gatan har kritiserat
västmediernas bild av proteströrelsen som en ren reformrörelse bakom Mousavi.
Istället betonar Gatan att
rörelsen vänder sig mot regimen som sådan.
Prenumerera genom
skicka ett mail till:

att

khyaboon@gmail.com.
De flesta nummer är på persiska, men mellanåt görs
också nummer på engelska.
Nu kan du dessutom ge
ett ekonomiskt stöd till
arbetet med Gatan genom
att sätta in ett bidrag på
PG 155 69 28-8.

KONTAKT
Kontakta oss
genom att skicka ett mejl till:
arbetarmakt@
arbetar makt.
com

Internet:
www.

ARBETARMAKT

www.

.com

fifthinternational

.org

LÄS MER

Besök vår
webbshop

På vår hemsida
(se adress i rutan
ovan) säljer vi
Trotskij-böcker,
pamfletter och
äldre nummer av
våra publikationer
till bra priser.
Klicka webbshop”
i menyn.

BIDRAG

Vi tar tacksamt
emot alla bidrag,
litet som stort.
Donera genom
att sätta in en
slant på:
PG 474 02 54 - 0

UNG OCH RÖD?
Är du ung och
revolutionärt
sinnad? Vi
rekomenderar
den socialistiska ungdomsorganisationen
REVOLUTION.
Mer info på:
www.
.se
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Arbetarmakt, svensk sektion av Förbundet för Femte Internationalen

Sverige i krig:

Kasta ut ockupanterna
ur Afghanistan!

Y

tterligare två svenska soldater
har dödats i Afghanistan, och
återigen har debatten om Sveriges deltagande i den imperialistiska ockupationen där blossat upp.

ANTI-IMPERIALISM

Enligt en Sifo-undersökning från i december förra året var 32 procent av
befolkningen för Afghanistan-insatsen,
och 59 procent mot. 87 procent av Vänsterpartisterna motsatte sig det svenska deltagandet, och av de socialdemokratiska väljarna var det bara en
fjärdedel som anslöt sig till partiledningens uppslutning bakom kriget. Till
och med en majoritet av de borgerliga
väljarna, från M, C och KD, motsatte sig
kriget. När en ny undersökning gjordes
bara några veckor senare – efter att de
två svenska soldaterna och deras afghanske tolk dödats – var siffrorna i det
närmaste omkastade. Endast 35 procent motsatte sig insatsen, 46% stödde
den och 19% var nu osäkra.
Den plötsliga svängningen är inte så
konstig när man betänker den massiva
propagandakampanj som borgerliga
tidningar och försvarsmakten iscensatte efter den dödliga sammanstötningen. Löpsedlar, ledarsidor och rubriker
fylldes av sympati för ”våra pojkar” som
mördats när de bara ville genomdriva
demokrati. Eller var det befria den afghanska kvinnan? Stoppa terrorismen?
De blodtörstiga ledarskribenterna ändrar som bekant förklaring när propagandan så kräver det.
Bakom de mångordiga och pompösa
förklaringarna döljer sig dock ett imperialistiskt krig, som handlar om USAimperialismens geopolitiska kontroll
över området. Kvinnors situation är om
möjligt sämre idag än under talibanerna. Demokratin är ett skämt, en genomkorrupt marionettregim som hålls uppe

av NATO-styrkor och knappt vågar
lämna Kabul. Och ”terrorismen”? För
det första menar vi kommunister att ett
semi-kolonialt lands försvarskamp när
det står under imperialistisk aggression
aldrig är att betrakta som terrorism,
oavsett om motståndet delvis utgörs av
reaktionära krafter. Vi stödjer alla förtrycktas rätt till försvar. Och den verkliga terrorismen är naturligtvis den koalitionsstyrkorna dagligen utsätter det
afghanska folket för – när de bombar
bröllop och bombar civila. När det gäller
terrorattentat i Väst kan man knappast påstå att hotet har minskat sedan ”kriget mot terrorismen” inleddes.
Snarare vinner terrororganisationer
fler rekryter för var dag ockupationerna
kvarstår. Samma sak gäller det afghanska motståndet.
Vad ska vi då göra istället, undrar kan-

ske borgare och pacifister. Bara stå
vid sidan av och se på? Naturligtvis
inte. Det afghanska folkets kamp för
självbestämmande, kvinnors rättigheter och för att frigöra sig från ett förtryckande ekonomiskt system, är också
vår. Men den kampen börjar med att
ockupationsstyrkorna kastas ut. I det
står vi i solidaritet med det afghanska
motståndet, alldeles oavsett ockupationssoldaternas nationalitet eller behjärtansvärda syften. Arbetarrörelsen
måste stödja alla ansträngningar för att
få ut ockupanterna, och samtidigt gripa
in i debatten och i solidaritetsarbetet
genom att tydligt peka ut vägen framåt
för Afghanistan, Mellanöstern och hela
världen: för att göra slut på alla krig och
ockupationer, måste vi göra slut på det
system som ständigt behöver dem för
att överleva. Vi måste bli av med kapitalismen.
Svante Perssom

