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över”. Men även om den rödgröna oppositionen vill sätta stopp för de värsta
av högerregeringens åtgärder och investera något mer i den offentliga sektorn
så är det en tämligen tam opposition
som träder fram. Den har dessutom aldrig visat någon vilja att vilja mobilisera
arbetarrörelsen som en kollektiv kämpande kraft bakom kraven, något som
också innebär att de löften man nu lägger fram knappast ger skäl för tillit.

Arbetarmakt på första maj 2010

V

alet närmar sig med stormsteg. Man kan tycka att det
här borde vara en lätt match
för oppositionen. Åren med
Moderaterna vid makten har inte varit vänlig mot arbetarna. Sammanlagt
är nu 450 000 arbetare utan jobb. Ungdomsarbetslösheten uppgår till omkring
30 procent. En halv miljon arbetare har
dessutom sagt upp sitt medlemskap i
A-kassan, som en konsekvens av Moderaternas reformering av systemet, som
gjorde medlemskapet dyrare för stora
arbetargrupper. Dessutom har över tiotusen sjuksrivna utförsäkrats, och många tvingas nu vända sig till socialen.
Samtidigt fortsätter högervindarna
att blåsa snålt på arbetsmarknaden.
Bemanningsföretagen har gett kapitalisterna en stor möjlighet att kringgå
kollektivavtalen. Angreppen mot Lagena-arbetarna, och nu senast konflikten
på Berns, visar med all tydlighet hur
bemanningsföretagen strategiskt används för att slå mot den fackliga organiseringen.
Om borgarna får sitta kvar kommer
mer av samma medicin. Mer skattesänkningar som främst kommer de redan

välbeställda till del samtidigt som man
fortsätter att urholka välfärden för de
fattigaste, mer privatiseringar och fortsatta angrepp på de arbetslösa är att
vänta. Vid händelse av en ny kris vet
vi att den kommer att passivt se på när
arbetare sparkas samtidigt som den aktivt kommer att visa sin beredskap att
rädda de rikas vinster och ställning.
Oppositionen har detta till trots svårt
att övertyga. I opinionsundersökningarna ligger man långt efter, och möjligen
går socialdemokratin mot sitt sämsta
val på mycket länge. Den borgerliga
dominansen i media kan förklara en del
av detta. Moderatregeringens taktik att
gynna medel- och höginkomsttagare,
vilket ger den lättköpta röster bland
mer privilegierade skikt i innerstadens
och närförorternas bostadsrättsområden, har också varit effektiv.
Men en minst lika viktig roll spelar också den rödgröna oppositionens tandlösa
uppträdande. Det valmanifest man
slutligen presenterat innehåller förvisso vissa åtgärder som syftar till att göra
borgarnas motreformer ogjorda. A-kassan ska bli billigare, den fria etableringsrätten inom vården ska avskaffas och
lagen om bemanningsföretagen ska ”ses
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Det har under de senaste fyra åren inte
så förvånande därför funnits opposition från arbetarrörelsens mer stridsberedda led. Fackliga upprop mot den
byråkratiska och kompromissvilliga
ledningen för LO, som krävt kämpande
demokratiska fackföreingar, har fått
relativt stor spridning, och i samband
med angreppen på A-kassan kunde
Septemberalliansen mobilisera över 5
000 demonstranter i Stockholm till protest. Undersökningar visar också på ett
mycket stort stöd för vänsterpolitik i
LO-leden.
Tyvärr kan vi konstatera att denna potential inte har kunnat leda till skapandet av en mer varaktig vänsteropposition inom den svenska arbetarrörelen.
En stor skuld till detta har vänstern till
vänster om vänsterpartiet, som misslyckats återkommande med att ge kampen en vägledning. Det förklarar inte så
litet av stiltjen i den svenska klasskampen, och också varför den rödgröna oppositionen ses som det enda alternativet
av arbetare i valet.
Det är mot denna bakgrund som valet
sker. Hur ska den radikala vänstern
kunna utnyttja valet på bästa sätt
för att kunna förändra de nuvarande
styrkeförhållandena? Vilka alternativ till klassamarbetspolitiken finns
till hands? Dessa frågor, samt artiklar
som belyser den tilltagande rasismen
i svensk och europeisk politik, utgör
huvudtemat för det här numret av Arbetarmakt. Innehållet ska ses som ett
bidrag till stimulerandet av framväxten
av en klasskampsinriktad opposition
mot den förda högerpolitiken – för verklig arbetaropposition mot borgarna.
Redaktionen
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Arbetarmakts uppmaning inför valet 2010:

För en röst på (s) och (v)
- men kämpa för ett verkligt arbetaralternativ!

E

fter fyra år med Reinfeldt
som statsminister finns det
en stark längtan från en betydande majoritet av de organiserade arbetarna efter en ny regering.
Arbetsköparna har ständigt legat på offensiven för att tvinga arbetarna att betala för den kapitalistiska krisen, samtidigt som de fackliga ledarna har backat
steg för steg. Offentlig verksamhet har
skurits ner eller privatiserats till vrakpriser, sjukersättning och A-kassan har
attackerats samtidigt som företagen gör
fortsatta storvinster och förmögenhetsskatten har slopats. Inte minst angrips
arbetarklassens anställningstrygghet
och grundläggande fackliga rättigheter
genom att fasta anställningar börjar
ersättas av bemanningsföretag.
Resultatet har varit en snabbt växande
massarbetslöshet och snabbt växande
klyftor där de rikaste har blivit rikare
samtidigt som de fattigaste blivit fattigare. Särskilt den unga generationen
av arbetare, och överhuvudtaget de arbetare som befinner sig inom arbetarklassens mindre privilegierade skikt, har
betalat dyrt under Reinfeldts regering.
Vad borde arbetarpolitik bestå i?
Ett regeringsalternativ som verkligen representerade arbetarklasens
intressen skulle ha som sin utgångspunkt: vi vägrar betala för krisen! Ett
sådant skulle vid ett makttillträde inte
bara använda all sin makt för att sätta
totalstopp för alla privatiseringar, utan
även återförstatliga och återreglera
verksamheter som järnvägen, postmarknaden, vården och skolan. En sådan regering skulle införa totalt fackligt
veto mot att ta in bemanningsföretag,
och skulle vägra låta de sjuka och arbetslösa betala för krisen. Pengar till detta
och mycket annat finns hos storföretag,
banker och förmögna. Istället för att gå
till enorma aktieutdelningar, feta direktörsbonusar och till att ytterligare
späda på bankkontona hos mångmil-

jonärer skulle pengarna satsas på vård,
skola, social upprustning och miljön.
För företag som vägrar att anpassa sig
efter arbetarrörelsens organiserade vilja, som genom ekonomisk utpressning
och hot om nedläggning försöker tvinga
fram fortsatt högerpolitik skulle svaret
bli: omedelbart förstatligande under arbetarnas demokratiska kontroll.
Det ”röd-gröna” regeringsalternativet inget arbetaralternativ
Det står det dock klart att den ”röd-gröna” koalitionen inte kommer att bilda en
arbetarregering värd namnet. En ”rödgrön” regering kommer att fortsätta anpassa sin politik efter vad ”marknaden”
kan godta. Den socialdemokratiska
ledningen genomförde massiva försämringar för arbetarklassen under sin tid
vid makten 1994-2006, och Sahlin har
aldrig på något sätt stått för någon
vänsterkritik mot dessa. Miljöpartiet
är ett i grunden borgerligt parti, utan
organiska band till arbetarklassen,
och har stött försämringar av anställningstryggheten och motsätter sig ett
återinförande av förmögenhetsskatten.
Vänsterpartiets Lars Ohly har på sistone gång på gång betonat hur mycket
han och Sahlin är överens om, samt
förklarat vilket stort ansvar hans parti
tidigare har tagit för nedskärningar. De
”röd-grönas” budgetförslag skulle inte
ens återställa den offentliga sektorns
andel av BNP till samma nivå den hade
före 2006 – för att inte tala om att vägra
låta arbetarklassen betala för kapitalismens kris.
Behovet av ett antikapitalistiskt
alternativ
Trots allt detta kommer många arbetare att rösta på oppositionen. En del
kommer att göra det för att de faktiskt
tror att en röd-grön regering kommer
att kunna vända den borgerliga utvecklingen. Troligen ännu fler kommer att
göra det för att de inte ser något annat
alternativ till att få bort den nuvarande

regeringen.
Samtidigt är det just ett alternativ vi
behöver kämpa för. I en tid när ekonomin krisar, arbetsköparna blir allt
fräckare i sina attacker på våra rättigheter och när klasskampen i flera
europeiska länder närmar sig förrevolutionära situationer ställer ”vänsterns” totala misslyckande att samla
till ens försvarsstrider allt mera akut
en uppgift på dagordningen: skapa ett
antikapitalistiskt parti som verkligen
kan ställa sig i spetsen för arbetarnas
kamp för sina rättigheter. Ett sådant
parti skulle baseras på kampen på arbetsplatser, i skolor och på gatorna och
ta sin utgångspunkt i arbetarklassens
faktiska behov – inte i vad den kapitalistiska marknaden kan acceptera.
Det finns ingenting som talar för att
Vänsterpartiet skulle kunna bli ett sådant kampparti. Trots att även Ohly när
han tycker att situationen passar gärna
säger att den utomparlamentariska
kampen är det avgörande, trots att det
onekligen finns medlemmar som verkligen skulle önska att V var ett revolutionärt kampparti, har partiet bara rört
sig längre från det idealet. Att ingå i en
allians med Sahlin innebär dessutom
att vara bundna till händer och fötter.
Att leda någon allvarligt menad klasskamp skulle innebära att genast hamna på kollisionskurs med S-ledningen.
Risken är dock inte överhängande för
Sahlin på den punkten – Vänsterpartiet
har mycket länge varit ett parlamentariskt parti, och inte ett kampparti.
Arbetarklassens reformistiska
illusioner
Samtidigt kan man inte ignorera de
starka stämningarna bland arbetarna,
speciellt bland fackligt aktiva, för att få
bort Reinfeldt. En stor majoritet bland
LO:s aktiva medlemmar vill dessutom
inte bara ha ett regeringsskifte, utan
också en rejäl kursändring vänsterut.

www.fifthinternational.org
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Mona Sahlin - ingen arbetarvän
Detta visades av en omfattande undersökning bland LO:s medlemmar, och
kanske ännu tydligare i de starka fackliga reaktionerna när Sahlin offentliggjorde sin allians med Miljöpartiet.
Viktiga fackliga företrädare, däribland
ordförandena för flera LO-förbund, gick
under trycket underifrån ut och krävde
att Vänsterpartiet skulle tas med i koalitionen, och att politiken skulle läggas
tydligt till vänster.
En mycket stor del av arbetarna ser sig,
även om de ofta är kritiska mot Sahlin och ledningens högerpolitik, ändå
som socialdemokrater, och i mindre
utsträckning som vänsterpartister. De
skulle kunna mobiliseras för att ta strid
mot försämringar, och de måste uppmuntras att kräva av sina företrädare
att de för en arbetarpolitik – men de är
i nuläget i de flesta fall inte beredda att
bryta med sina partier. Den viktigaste
frågan kan reduceras till: hur får man
detta skikt av kampvilliga och medvetna, men ännu inte revolutionära arbetare att bryta med de ledningar som
för en borgerlig politik och medverka till
att skapa ett verkligt alternativ, ett antikapitalistiskt kampparti?
Hur bryter vi illusionerna?
Arbetarmakt har i alla val hittills under vår existens förespråkat en kritisk
röst på de borgerliga arbetarpartierna,
S och V. Detta har aldrig grundat sig

på ett politiskt stöd till dessa partier. Tvärtom har vi alltid sagt
att både S och V i grunden för en
politik som i praktiken försvarar
kapitalismen och är ett hinder
för att organisera kampen mot
angreppen som riktas mot arbetarklassen. Däremot har dessa
partier sin bas i arbetarklassen,
och erhåller fortfarande ett utbrett, om än passivt, stöd från
den. Vårt svar till dessa arbetare,
som vill försvara sina intressen,
men ännu inte är beredda att bryta med sina partier för att bygga
upp ett revolutionärt alternativ,
har varit: rösta på S eller V, men
kräv av dem att de verkligen för
en politik i ert intresse. Samtidigt
har vi varnat för att dessa partier
inte kommer att börja organisera
någon verklig arbetarkamp. De
bästa förutsättningarna för att
hjälpa arbetarna att bryta med
sina illusioner om att S eller V är
det bästa försvar de har, finns när
dessa partier sitter vid makten. När S
är i opposition är det lättare att skylla
ifrån sig än när de sitter i regeringen.
Detta, mer än några förhoppningar om
att en S- eller S och V-regering ska föra
en märkbart bättre politik än en öppet
borgerlig regering har alltid varit vårt
huvudargument för att förespråka en
kritisk röst.
Inför årets val kommer trycket bland
medvetna arbetare att rösta S eller V
att vara större än på länge. Samtidigt
skapar den krisande ekonomin, arbetsköparnas attacker och den förhöjda
klasskampen i stora delar av Europa ett
större behov än på länge av ett politiskt
alternativ. Vi måste vara tydliga på
den punkten: för att försvara våra rättigheter är det nödvändigt att bygga ett
antikapitalistiskt kampparti, baserat
på de mest kampvilliga delarna av arbetarklassen.
För en röst på s och v? Ja, men
kämpa för ett verkligt arbetaralternativ!
För att skapa de bästa förutsättningarna för detta säger vi till arbetarklassen: vi är beredda att tillsammans
med er ta strid mot varje angrepp och
varje försämring, och vi är beredda att
tillsammans med er rösta bort Reinfeldts högerregering. Vi varnar dock på
förhand: varken S eller V kommer att
föra en politik i ert intresse, och de kommer att vara ett hinder för den försvar-

skamp ni behöver. Nöj er därför inte att
rösta på dem: organisera er och kräv att
de verkligen företräder era intressen.
När ni har övertygat er om att partiledningarna bara är beredda att försvara
er inom ramarna för vad ”marknaden”
kan tillåta, eller med andra ord mycket
lite, uppmanar vi er att tillsammans
med oss bygga ett antikapitalistiskt
kampparti som verkligen utgår från arbetarklassens behov.
Det måste vara ett parti som är berett
att ta strid mot den lilla klick direktörer, spekulanter och aktieägare som nu
tillåts diktera politiken, oavsett valresultat. Ett sådant parti skulle kunna
byggas genom en process där radikala
arbetare, missnöjda fackmedlemmar
och vänsteraktivister – alla som är
beredda att ta strid mot arbetsköparnas
attacker, högerpolitik och rasism dras
in i en bred, organiserad diskussion
om hur den kampen bäst ska föras. Arbetarmakt kommer i den diskussionen
att argumentera för att det behövs ett
parti med ett tydligt revolutionärt program för kapitalismens avskaffande.
Ett viktigt steg att ta måste bestå i att
aktivt börja samla och organisera en
vänsteropposition i fackföreningarna
som kan utmana den fackliga reformistiska byråkratins förlamande inverkan
på kampen. Kampen för att demokratisera fackföreningarna och omvandla
dem till kämpande organisationer kan
inte vänta. Existensen av en sådan
kraft kommer att vara avgörande för
skapandet av ett nytt parti.
Vår uppmaning inför valet 2010 kan
alltså sammanfattas på följande vis:
Vi kommer att förespråka en röst på s
eller v. Men vi uppmanar inte till stöd
för dessa partiers program, utan istället till en kamp för att pressa dessa partier att anta och driva krav som gynnar
arbetarklassen. Vi gör det i syftet att
lägga grunden för en bred arbetarkamp
mot högerns angrepp och samtidigt för
att avslöja dessa partiers otillräckliga
politik. Vi kombinerar denna uppmaning med uppmaningen till alla kämpande individer och grupper att inleda
kampen för att lägga grunden för en opposition inom arbetarrörelsen som kan
skapa ett antikapitalistiskt kampparti.
Arbetarmakts arbetsutskott
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Varför kritiskt stöd?
- om bakgrunden till Arbetarmakts valtaktik

A

rbetarmakt förespråkar i årets
val en kritisk röst på socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Vi har gjort det även i tidigare val. Det är dock bara en taktik, och
den måste bedömas och utvärderas vid
varje tillfälle.
Taktiken med en kritisk röst på de borgerliga arbetarpartierna – borgerliga vad
gäller program men med speciella historiska och organisatoriska band till
arbetarklassen – uppkommer enbart

Arbetarmakt betecknar både SP och
RS som centristiska organisationer –
de vacklar mellan reform och revolution och förmår inte formulera att konsekvent revolutionärt program. Därför
är det fullständigt meningslöst att ge
någon form av stöd till deras kampanjer, vilket i realiteten skulle vara ett
stöd till deras centristiska program.
Varken SP, RS eller andra grupper till
vänster om Vänsterpartiet representerar, med några enstaka lokala undantag,
något annat än sig själva.

I frånvaro av öppen kamp från arbetarklassen
och olika förtryckta grupper utspelar sig klasskampen i hög grad på det parlamentariska
planet, även om det är i förvrängd form.
därför att de revolutionärt socialistiska
krafterna är för svaga för att själva ställa upp kandidater. Det är den grundläggande utgångspunkten.
Det finns inte heller någon militant
rörelse i den svenska arbetarklassen
som strävar efter att skapa ett nytt antikapitalistiskt arbetarparti. I förra årets
EU-val ställde Socialistiska Partiet (SP)
och Rättvisepartiet Socialisterna (RS)
upp under beteckningen Arbetarinitiativet med marginell anslutning från
individer utanför de egna grupperna.
Resultatet blev beklämmande trots alla
hänvisningar till att det skulle bli den
svenska motsvarigheten till det franska
NPA (Nya Antikapitalistiska Partiet).
Arbetarmakt riktade i slutet av 2009
ett öppet brev till RS och SP med en
uppmaning att sluta upp i arbetet för
att skapa förutsättningarna för ett antikapitalistiskt arbetarparti. Vi fick ett
avvisande svar från SP och inget svar
alls från RS. Det visar, tillsammans
med det faktum att Arbetarinitiativet
avsomnade i all tysthet utan något bokslut, att ingen av dessa organisationer
tar erfarenheterna av det franska NPA
på allvar. I årets val ställer RS upp själva och med undantag för några få lokala
fästen kommer resultatet att vara försumbart.

Klasskampens läge i dagens Sverige
motiverar inte heller någon bojkott av
valet. I frånvaro av öppen kamp från
arbetarklassen och olika förtryckta
grupper utspelar sig klasskampen i hög
grad på det parlamentariska planet,
även om det är i förvrängd form. Både
socialdemokratin och Vänsterpartiet
har sina rötter i den organiserade arbetarklassen och behåller i huvudsak
sin förankring där. Båda partierna för
dock en borgerlig politik som inte utmanar och ifrågasätter utan istället
försvarar kapitalismen. Men dessa två

inte kan avtvinga kapitalet eftergifter
och reformer uppstår en kris i deras
band till arbetarklassen.
Taktiken med kritiskt stöd till de två
borgerliga arbetarpartierna är en del av
den enhetsfrontstaktik som revolutionära socialister har använt sig av ända
sedan 1920-talet, då den utarbetades av
bland andra Lenin och Trotskij. Den innebär inte något stöd till de borgerliga
arbetarpartiernas kapitalistiska program, men det innebär att vi är beredda
att göra gemensam sak med deras väljare, alla de arbetare, ungdomar och
kvinnor som ser partierna som sina
representanter eller åtminstone som
”mindre dåliga” än de öppet borgerliga
partierna.
Om s och v gör anspråk på att företräda
arbetarklassen (”löntagarna”), då bör de
också bilda en regering som genomför
de krav som arbetarklassens majoritet
ser som mest angelägna. Vi ser dock
inte detta som en sannolik utveckling.
Vi är beredda att göra den erfarenheten
tillsammans med alla som kommer att
rösta på s och v. Men erfarenheterna av
flera hundra års kamp från arbetarklassens sida visar att det bara är en
mindre, medveten del av arbetarna som
kan övertygas med hjälp av socialistisk
propaganda. Den stora majoriteten behöver i praktiken genomleva sina ledares förräderier och ovilja att ta kamp mot
kapitalismen. Ett kritiskt stöd gör det

Både socialdemokratin och Vänsterpartiet har
sina rötter i den organiserade arbetarklassen
och behåller i huvudsak sin förankring där.
Båda partierna för dock en borgerlig politik
som inte utmanar och ifrågasätter utan istället
försvarar kapitalismen.
partier kan inte avlägsna sig hur långt
som helst från sin bas i arbetarklassen, eftersom de då skulle förlora sitt
existensberättigande. Deras roll är att
företräda arbetarklassen inom ramen
för det kapitalistiska samhället. Om de

möjligt för revolutionärer att påverka
den processen i rätt riktning genom att
erbjuda de borgerliga arbetarpartiernas
anhängare en enhetsfront.
POM
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RS och SP erbjuder inget
revolutionärt alternativ

N

är Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och Socialistiska
Partiet (SP) ger sig in i 2010
års valrörelse erbjuder de en
välbekant kombination av självgod sekterism och skamlös opportunism, uppblandat med inslag från den marxistiska
traditionen. Då de inte heller kommenderar några betydande styrkor inom
arbetarklassen gör de sig därför irrelevanta som alternativ i valet.
Trots allt finns det ett visst skikt av
klassmedvetna arbetare och ungdomar
som intresserar sig för RS och SP som
ett möjligt alternativ till de uppenbara
stöttepelarna för den svenska kapitalismen som både socialdemokratin och
Vänsterpartiet utgör. Det är därför på
sin plats att diskutera både vad som
positivt kan förväntas av revolutionärer
i valrörelsen men också att förklara vad
som är vilseledande från klasskampens
utgångspunkt.
Arbetarmakt är trotskister och kommunister. Det innebär att vi avvisar den
”frihetliga” (i praktiken anarkistiska)
vänsterns vanemässiga bojkottpolitik
i valen. Striden mellan klasserna förs
inte bara på en arena, utan på flera
olika nivåer som dessutom hänger
samman. Kampen på arbetsplatserna
och gatorna är central men påverkas
onekligen av styrkeförhållandena i
t.ex. de beslutande församlingarna.
Alla politiska grupper som säger sig stå
på arbetarklassens sida måste ha som
ledstjärna att vid varje möjligt tillfälle
förespråka handlingsalternativ som
stärker de förtrycktas positioner samt
åsamkar borgarklassen och deras stat
så stora nederlag som möjligt. Det är
därför ett stort fel av revolutionärer att
erbjuda seger på walkover till klassfienden i valtider genom att inte agera för
att det går så dåligt som möjligt för de
öppna och renodlade kapitalistiska partierna – i Sverige den nuvarande regeringens partier. Formellt erkänner även
RS och SP detta resonemang och det är
en fördel med dem jämfört med de ultravänsteristiska frasmakarna i den ”frihetliga” vänstern. Men frågan är om RS
och SP:s konkreta politik och agerande
i valet egentligen bidrar till att försvaga

www.

regeringen och de intressen som den
företräder? En ganska kort genomgång
kan visa att det inte är så. Den taktiska
huvuduppgiften i detta i val är nämligen att fälla den sittande högerregeringen och på så sätt skapa demoralisering
i det borgerliga lägret för att underlätta
den utomparlamentariska masskampen. En något mer strategisk uppgift
är att använda valrörelsen som en
plattform för agitation runt behovet av
en gräsrotsbaserad vänsteropposition
inom arbetarrörelsen. Arbetarmakt har
under de senaste åren intensifierat sin
agitation för lokala samordningskommittéer i förorter, på arbetsplatser och i
fackföreningar. Dessa öppna representantskap borde vara bredare än alla nu
existerande strukturer inom vänstern
och arbetarrörelsen. De skulle kunna
utgöra öppna forum för att samordna
kamp och för att diskutera och planera
initiativ som ett nytt arbetarparti. Vi
har också klargjort att vi för vår del,
som alltid, kommer att företräda ett
marxistiskt program i sådana forum.
Problemet med RS och SP är att de inte
har en konsekvent inriktning på någon
av dessa två centrala uppgifter i årets
valrörelse.
Socialistiska Partiet: total brist på
inriktning
SP har en tydlig argumentation för att
det gäller att bli av med regeringen i valet. De visar förtjänstfullt på hur denna
regering har plundrat vår klass. Deras
svaghet visar sig i nästa steg av resonemanget: på frågan om exakt hur det
här ska gå till. Så som radikaliseringens
nivå ser ut i dag (låg) så finns det bara
ett handgripligt sätt att realisera denna
ambition på och det är genom en röst
på S eller V. SP har i skrivandets stund
publicerat märkligt lite material om valet och i deras valflygblad nämns inte ett
ord om hur det egentligen ska gå till att
rösta bort regeringen. Man konstaterar
att även om regeringen försvinner så
fortsätter kampen efter valet. Som enda
svar på frågan om ”sen då” för SP fram
det egna partiet som alternativ. Detta
är talande för deras syn på bygget av
ett nytt arbetarparti, en idé som de mer
eller mindre tydligt ansluter sig till. De

har fortfarande inte brutit med metoden
från EU-parlamentsvalet där de ställde
upp på en lista, numera glömd av alla,
tillsammans med RS. Denna allians
snickrades ihop bakom stängda dörrar
mellan partiledningarna – arbetaravantgardet d.v.s. de tilltänkta väljarna
gavs inga möjligheter att vara med och
utforma det så kallade arbetarinitiativet. På byråkratiskt manér presenterades en färdig uppgörelse som passivt
skulle stödjas. Ungefär så agerar SP nu
i riksdagsvalet fast i ensamt majestät.
Bilden kompliceras dock av den brist på
enhetlighet och slagkraft utåt som också är ett av SP:s kännetecken. Delar av
partiet, framförallt i Malmö, går nämligen ut och uppmanar till en röst på S
eller V. I Umeå ställer de upp med en
kandidat på V:s lista i kommunalvalet
och man har också gått ut och uppmanat
till att kryssa för Dror Feiler som den
bästa socialisten på V:s riksdagslista.
På riksnivå driver SP alltså linjen att
man inte öppet ska uppmana till röst på
S eller V som helhet. Feiler är förvisso
av annat virke än V-toppen men oavsett
detta så är det inte alls en framkomlig väg för marxister att idealisera och
okritiskt stödja enskilda vänsterledare
inom den de reformistiska partiernas
etablissemang. Men för SP och deras
internationella organisation är det en
väl beprövad taktik att okritiskt stödja
vissa vänsterledare inom de stalinistiska och socialdemokratiska partierna i
förhoppningen att dessa ska verka revolutionerande på stämningarna. Inom
den politiska tradition som SP utgår
ifrån byggs oppositionella strömningar
framförallt genom allianser och överenskommelser med vänsterfalangen inom
de etablerade ledningarna, inte genom
att försöka skapa öppna kamporgan underifrån. SP och deras internationella
organisation försöker alltid agera på
ett sådant sätt att skillnaderna mellan
dem själva och de tilltänkta vännerna
suddas ut så mycket som möjligt. SP är
verkligen politiska kameleonter. Syftet
är att samsas på fördelningen av poster
i de etablerade strukturerna, inte att
bygga upp nya.
Inom de internationella sociala foru-
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men har SP:s internationella organisation, med det helt missvisande namnet
Fjärde Internationalen, drivit den här
försåtliga taktiken till sin spets och
suttit bakom stängda dörrar för att
kohandla med diverse vänsterliberaler och fackföreningsbyråkrater. I dag
har European Social Forum och World
Social Forum förvandlats till sterila
shower där officiella ledare poserar som
radikala utan att det förpliktigar till
någonting alls i praktiken. Fotfolket
har lämnat forumen. Men i Frankrike
har SP:s organisation avvikit från det
beskrivna mönstret. Där har de varit involverade i en kamp för ett nytt
arbetarparti som faktiskt har öppnat
dörrarna för nya oorganiserade proletära skikt att få vara med i diskussioner, planering och genomförande av
det nya partiet. Detta beror troligen på
det tryck underifrån som en hårdare
klasskampssituation har skapat. Men
i den svenska valrörelsen kan vi inte
se att den svenska sektionen av Fjärde
Internationalen har tagit några intryck
av detta alls. Dror Feiler och det egna
partiet är det alternativ som erbjuds
för de som vill ha en handlingslinje mot
den borgerliga regeringen. SP har alltså
inget mer att erbjuda än en ovanligt
rumphuggen variant på taktiken att
svansa runt benen på en eller annan
vänsterledare som för tillfället råkar
vara i ropet. I vanlig ordning ligger SP
lågt med att peka ut åtgärder som ger
ett verkligt antikapitalistiskt perspektiv på dagskraven, och påminner här i
stor utsträckning om RS.
Rättvisepartiet Socialisterna:
opportunistisk ultimatumpolitik
Om SP har haft som historiskt projekt
att försöka få reformismens vänsterflygel att vara revolutionens (trubbiga)

verktyg, så tog sig RS an uppgiften att
själva försöka utgöra ledningen – utklädda till militanta vänsterreformister.
I grund och botten är det faktiskt med
detta perspektiv för ögonen som de går
ut i årets valrörelse. RS har sedan länge
övergett planerna på att transformera
den existerande socialdemokratin ”till
ett kämpande socialistiskt parti”. Däremot har de kvar inriktningen på en vänstersocialdemokratisk samlingspunkt
för arbetarklassen, men nu i form av ett
”nytt arbetarparti” istället för en opposition inom (s).
RS valmanifest är ett tydligt uttryck för
den paradox som uppstår när en grupp
med rötter i den revolutionära marxismen ska agera ersättare för socialdemokratin. Å ena sidan finns de flesta av
klasskampens grundläggande dagskrav
med. Å andra sidan misslyckas RS konsekvent att länka samman dessa med
ett revolutionärt perspektiv. Afghanistanfrågan är ett exempel. RS reser helt
korrekt parollen ”Sverige ut ur Afghanistan” men vågar sedan inte ta ställning för så kallad revolutionär defaitism
d.v.s. man vågar inte rent ta ställning
för det progressiva i att svenska trupper besegras militärt i Afghanistan.
Frågan om hur det egentligen ska gå till
att kasta ut den svenska imperialismen
ur Afghanistan lämnas alltså i grunden
obesvarad.
Ytterligare ett exempel som visar hur
RS böjer sig för ett reaktionärt tryck rör
frågan om flyktingar när man reser parollen ”Asylrätt åt flyktingar från krig
och förföljelse”. Den korrekta parollen
för att komma från proletära internationalister vore ”öppna gränserna”, och
då naturligtvis inte bara för Sveriges
del utan för alla imperialistiska stater.

RS paroll är en oturlig eftergift åt ett
lurigt krypskytte från invandrarfientliga kretsar som säger att det är ”okej
med riktiga flyktingar undan pågående
krig” men inte ”de andra”. Marxister
måste vara hårda mot sådana tongångar eftersom det enbart tjänar till att
splittra upp arbetarklassen i olika läger
som ser på varandra med misstänksamhet. Den ställer inte bara traditionellt
svenska arbetare mot invandrade, utan
splittrar dessutom upp de proletära invandrarna mellan pappersinnehavare
mot papperslösa, ”äkta” flyktingar mot
”falska” osv. Det centrala är vilken sida
du står på i produktionsprocessen, inte
vilket land du kommer från, är på väg
till och varför. Att bygga sina paroller
på nationalstatens legitimitet kan enbart stärka den borgerliga nationalismen. Ett stort fel för att komma från
trotskister.
RS fortsätter i stort sett hela vägen med
sina halvmesyrer. När de kräver att
banker och storföretag ska förstatligas
så råkar biten om arbetarkontroll falla
bort för att ta ett ytterligare exempel.
På det stora hela är valmanifestet en
välkänd uppvisning i ren opportunism.
Men precis som så många gånger förr
går opportunism och vänsterism hand
i hand. Programmatisk opportunism
kombineras här med en frapperande ultimatumpolitik gentemot den stora massa av arbetare som vänder sig till (s) och
(v) för att försöka bli av med regeringen.
RS inbillar sig fortfarande att arbetarklassen i Sverige har genomskådat dessa
partier. Arbetarmakt å sin sida hävdar
lika bestämt att reformismen fortsätter
att behålla sitt grepp vilket nödvändiggör uppgiften att testa och avslöja de
etablerade arbetarledarna.
Eduardo Montero

De autonoma och valet

V

alet i september utspelar sig
i en borgerlig demokrati. I
slutändan är syftet med de
båda blockens valkampanjer
att vinna flest röster genom att framstå
som försvarare av hela samhällets intressen. I verkligheten kommer både
de Rödgröna och Alliansen, när de väl
kommer till makten, att förkroppsliga
bara kapitalisternas och de övre mellanskiktens intressen. Oavsett valets
utgång kommer ägandet av produktionsmedel och den politiska makten att

www.

kvarstå i händerna på kapitalistklassen helt enkelt eftersom att dessa saker
inte avgörs i ett val. Marknadens diktatur består med andra ord. Att hävda
motsatsen vore ju att grovt underskatta
kapitalistklassen, för ingen ägarklass
har någonsin varit så hjärnlös att de
i sin egen maktapparat har byggt in
möjligheten att själva bli exproprierade
från makten. Kapitalismen kan därför
bara störtas i en revolution som på ett
våldsamt sätt krossar deras stat. Vi
måste tillägga, även om vi vet att de

flesta av våra autonoma kamrater inte
skulle hålla med om det, att revolutionen kan göras framgångsrik bara om
arbetarklassen själv upprättar en egen
stat för att säkra sina erövringar. Men
det är en annan fråga, som vi hoppas
att de ska vara överens med oss om när
stunden för revolutionen är inne.
Faktumet att vår klass inte kan ta makten genom borgerliga val utesluter inte
möjligheten att dessa situationer utnyttjas av revolutionärer för att vinna ökat
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motsägelsefull bild när
det gäller dessa frågor
och det är just här som
varje sorts flummighet
är som farligast. I avdelningen som heter ”Initierat” argumenterar man
flera gånger för en röst
på det minst dåliga. Innebär detta en röst på S,
V eller något av de mindre utomparlamentariska
grupperna? Gissningsvis
ja, men på vem exakt bör
arbetarna tydligen gissa
själva?

De autonoma saknar politiskt alternativ
stöd hos arbetarklassen eller avslöja
det ena eller det andra av de borgerliga partiernas politik. Man bör komma ihåg att det var just arbetarklassens kamp som framtvingade allmän
rösträtt och att det inte per automatik
och uteslutande är ett sätt för borgarna att bedra arbetare och hålla sig vid
makten. Det bevisas bäst av faktumet
att kampen om allmän rösträtt och en
konstituerande församling i regel uppkommer i revolutioner i länder där
sådana demokratiska rättigheter inte
har existerat innan revolutionen. Det
är förståeligt eftersom den allmänna
rösträtten för de olika klassernas
politik i det öppna och underlättar
för massorna att bedöma det politiska
läget, vilket är en av förutsättningarna för deras politiska handlande.
Men för att socialisterna ska kunna
utnyttja det tillfället som valet utgör
måste de ha en tydlig politik och en
klar plan för hur man ska handla.
Det är det som är det största enstaka problemet med den autonoma
rörelsens ställning gentemot valet.
De flesta autonoma grupper anser
att man inte bör ignorera valet och
att man borde ge ett aktivt svar. Men
utan en klar politik på denna punkt
så riskerar rörelsen att börja svansa
just efter det som man med all rätt
hatar så mycket – d.v.s. den parlamentariska valcirkusen.
SAC och SUF, som utgör basen för
den autonoma rörelsen, saknar t.ex.
en enhetlig ställning gentemot valet, åtminstone utåtriktat. Ska man
rösta, eller inte? Vem ska man rösta
på och varför? Vilken taktik förordar
man? Tidningen Arbetaren ger en

I ledaren från den 26 maj skriver man
däremot att:
”...det är inte så enkelt som att en röst
på oppositionen är en röst mot lönedumpning.”
Alltså, man borde kanske ändå inte
rösta på de rödgröna? Samtidigt saknas
det en analys av hur socialister och arbetare borde utnyttja valet på bästa
möjliga sätt. Det handlar alltså om en
avsaknad av en gemensam politik, inte
bara för den autonoma rörelsen som sådan, utan även inom enskilda autonoma
organisationer.
På flera ställen i Arbetaren, men också
under olika diskussioner som vi har
fört på olika kampanjmöten i Göteborg
(Kampen om valet) har flera gånger inställningen att man borde uppmana för
en röst mot alliansen, men att man samtidigt inte bör precisera för vem arbetarna ska rösta, framkommit. En uppmaning i sådan form är ingen vägledning för
arbetarklassens handlande, eftersom
den undviker huvudfrågan.
Den också förekommande inställningen
bland autonoma aktivister - att man bör
rösta på t.ex. S eller V eftersom de utgör det minst dåliga alternativet, eller
eftersom de kommer att införa försämringarna i en långsammare takt än
Alliansen, är också djupt felaktig. Hos
arbetarklassen kan sådana råd bara
väcka illusionerna i de rödgröna.
Är det inte hycklande av oss att kritisera de bland våra autonoma kamrater som är för en röst på S eller V, när
vi själva förespråkar samma sak? Nej,
det är det inte eftersom kärnan i frågan

ligger just i orsaken varför en arbetare
borde rösta på S eller V. Själva orsaken
är därför av central betydelse.
Orsaken för vår uppmaning för en röst
på S eller V är just det motsatta - att
bryta de illusioner som många arbetare
har i dessa partier. Vi har hela tiden
bestämt hävdat att oppositionen, precis som alliansen, kommer att utöva
makten i samhället i borgarklassens intressen. S och V är i denna bemärkelse
lika mycket borgerliga partier som M
och FP. Skillnaden ligger i något annat.
Den ligger för det första i stödet som
S och V har hos arbetarklassen (även
om det i många fall handlar om passivt
stöd) och illusionerna att det faktiskt
kan bli bättre under en rödgrön regering. För det andra handlar det om den
organiska förbindelsen som existerar
mellan LO och S som innebär att S kan
påverkas av trycket från fackföreningar om arbetare organiserar en effektiv
facklig opposition. I denna bemärkelse
är S och V arbetarpartier.
Arbetarnas illusioner om reformismen,
den parlamentariska demokratin och
i slutändan om valen som sådana kan
lättast brytas när S och V sitter vid
makten. Vi säger till arbetarna: ”eftersom många av er hoppas att S och V
kan stoppa de borgerliga attackerna,
låt oss tillsammans rösta på dem”, men
i stället för att påstå att man ska göra
så eftersom S och V är lite bättre, säger
vi: ”Men ställ krav på dem så får ni se
vems intressen de i verkligheten kommer att försvara.” Självklart kan denna
taktik lyckas endast om man samtidigt
organiserar kampen underifrån och
självständigt från reformisterna och byråkraterna.
Dock, problemet för många autonoma
på denna punkt ligger i att de överhuvudtaget är oförmögna att uppmana
för en röst på S eller V eftersom båda
partierna under decennier i slutändan
har skyddat det kapitalistiska systemet. Själva inställningen är förståelig
med tanke på det stora antal smärtsamma nederlag som både S och V har
orsakat. Men inte desto mindre så har
man fel, för det som återstår att göra i
annat fall är att producera obestämda
och intetsägande fraser av typen: ”rösta
mot alliansen”. Det är ingen taktik för
klasskampen medan det är en sådan
taktik som arbetarrörelsen just nu behöver som mest.
Senad Kadic

Arbetarmakt 3/2010 ● 9

Feministiskt initiativ ett
alternativ i kvinnokampen?

D

et är ingen tvekan om att Fi:s
valplattform innehåller flera
sympatiska punkter. Förutom kvinnors lika rättigheter
och möjligheter betonas kamp mot alla
sorters diskriminering, antirasism,
asylrätt, arbetstidsförkortning, klimatomställning och global rättvisa. Samtliga givetvis mycket viktiga saker, och
om man bara såg det ur ett parlamentariskt perspektiv skulle man kunna
väga deras plattform mot Vänsterpartiets och se vilken man tyckte innehöll
flest positiva punkter, vilket i sin tur
skulle kunna ge upphov till bra motioner. Ett uppenbart problem med detta,
om man nu har det perspektivet, är att
Fi med största sannolikhet inte kommer
in i riksdagen i detta val, och får svårt
såväl att lägga bra motioner som att
påverka regeringsbildningen. Men kan
de utgöra ett framtida alternativ?
Det grundläggande felet i Fi:s politik är
att de ser kvinnokampen, liksom antirasismen, som fristående från klasskampen – i den mån de ens ser klasskampen
som en väg framåt. Detta gör deras politik, oavsett vilka positiva punkter som
finns, helt utopisk.
Ett tydligt exempel på detta är när
valplattformen – med rätta, givetvis –
lyfter fram handels- och vårdanställda
kvinnors situation. Det går inte att bortse från att deras låga löner har med
kvinnodominansen i branschen att göra.
Arbetarrörelsens mansdominerade ledning har gång på gång varit ovillig att
ta strid för kvinnofrågor.

mögna. Utan att angripa överklassen
kommer dock det mesta av dessa att befinna sig utom räckhåll. Fi:s lösning är
istället en extra arbetsgivaravgift samt
statsstöd till en pott på sammanlagt 8
miljarder som ska gå till att höja kvinnors löner – en liten krusning på sjön
alltså jämfört med de hundratals miljarder som en radikal klasskamp kan
rikta in sig på.
Det tydligaste exemplet på Fi:s försök
att dra till sig kvinnor från alla klasser
är att de fortsätter att måna om sitt krav
på mer jämlik representation i storföretagens styrelser – som om kvinnliga
kapitalister eller makthavare någonsin
har visat någon större medmänsklighet.
Deras viktigaste argument i frågan är
att det vore bra för företagens lönsamhet. Fi:s huvudförklaring till att de inte
fick större genomslag i valet 2006 var
att media förde en hetskampanj mot
dem. En viktigare anledning bör dock
sökas i att de lågavlönade kvinnliga arbetare som Fi skulle ha kunnat nå med
en radikal politik inte alls var speciellt
intresserade av hur bolagsstyrelsernas
sammansättning såg ut, och det med all
rätt. Deras situation skulle inte förbättras nämnvärt av att det istället var en
kvinnlig chef som krävde ökad lönsamhet och hyrde in bemanningsföretag för

att underminera de fackliga rättigheterna.
Pricken över i:et sätts ändå när plattformen hävdar: ”Multinationella företag
behöver ta ökad hänsyn till miljö, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.” Marxister har alltid argumenterat
emot uppfattningar om att världen ska
förändras genom att den härskande
klassen ska förmås bli snällare och hänsynsfullare. Det ekonomiska systemet
vi har bygger på utsugning, och kan inte
fungera på annat sätt. Arbetare och förtryckta måste mobiliseras mot dem som
tjänar på att förtrycket upprätthålls,
inte be dem vara mera hänsynsfulla.
Feministiskt Initiativ delar uppenbarligen inte det perspektivet. Deras väg
är att motverka kvinnoförtrycket, helt
frånkopplat från klassfrågor, genom reformer i riksdagen samt att de styrande
ska förändra sina attityder. Arbetarmakts uppmaning till en kritisk röst på
S eller V bygger på att de bästa utsikterna till att utmana arbetarrörelsens
ledning finns när dessa partier utgör
regeringsmakten. Detta argument är
uppenbarligen inte relevant i fallet Fi.
Inte heller utgör de grunden till ett
verkligt kämpande alternativ. Med andra ord finns det ingen anledning att
uppmana till en röst på dem.
Jens-Hugo Nyberg

Men att försöka göra det till enbart en
kvinnofråga är att lämna den hängande
i luften. I första hand är det ändå underbetalda arbetare det handlar om,
men valplattformen har ingenting att
säga om facklig kamp, striden mot bemanningsföretag, strejker – liksom Fi:s
företrädare inte har haft mycket att
bidra med när strejker som verkligen
skulle kunna förbättra dessa arbetares
situation har varit på tapeten.
Fi:s politik är helt inomparlamentarisk.
Som socialist kan man peka på var pengarna finns: storföretag, banker, för-
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Sverigedemokraterna skyller
våldtäkter på invandrare

V

arje vänstermänniska med
självaktning
hatar
redan
Sverigedemokraterna, så jag
behöver knappast analysera
dem från grunden här. Det är dock värt
att notera att medan de fortfarande
hycklar otroligt mycket om att de inte
skulle vara rasister så kan de samtidigt
vara väldigt grova. Ett övertydligt exempel på detta kom i deras valfilm, som
var svår att skilja från en parodi på rasistiska budskap. Den stackars svenska

enorma summor förlorades på att förmögenhetsskatten slopades. Ännu mer
fundamentalt lever vi under ett irrationellt ekonomiskt system som skapar arbetslöshet, kriser och utslagning – men
rasistiska populister föredrar att ställa
pensionärerna mot kort och gott ”invandrarna”. Detta trots den mycket stora
insats inom äldreomsorgen som göra
av just dessa ”invandrare”, som således
bidrar betydligt mera till pensionärers
välbefinnande än SD:s demagoger.

Nationalism och rasism har inget att erbjuda arbetarklassen
pensionären med rullator ställdes mot
de hotfulla horderna av burkaklädda
invandrare. Budskapet: antingen tar
vi hand om våra pensionärer, eller så
upplåter vi vårt land åt utlänningar.
Naturligtvis är ”argumentet” absurt.
Miljarder pumpades in i bankerna, och

Ett annat utspel de gjorde nyligen var
i våldtäktsfrågan. Enligt statistik de
själva presenterade står ”utländska”
män för nära hälften av alla våldtäkter.
Metoden var dock minst sagt godtycklig.
För det första hade de bara gått igenom

fällande domar. I våldtäktsmål leder en
mindre del av alla anmälningar till fällande dom, och det är välkänt att människor med icke-svensk härkomst löper
större risk att bli fällda. För det andra
gick de bara igenom omkring hälften av
alla domar. Man kan undra hur deras
urvalsprocess såg ut. De ansträngde sig
knappast för att minska andelen domar
mot icke-svenskar om man säger så. En
mer seriös metod skulle ha fått ner överrepresentationen ordentligt. Det kan
inte uteslutas att det fortfarande skulle
finnas en överrepresentation, men all
brottsstatistik måste ställas mot sociala
omständigheter. En undersökning med
anspråk på att vara rättvis skulle jämföra ”invandrare” och ”svenskar” med
liknande sociala situation och grad av
utsatthet, men det skulle riskera att
inte ge de klara siffrorna rasisterna
önskar. Ännu mera flagrant i frågan är
att SD inte har någon annan lösning i
våldtäktsfrågan än att angripa invandringen – och ignorerar därmed den
majoritet av alla våldtäkter som utförs
av svenskar. Bakom SD:s ”omsorg” om
kvinnor finns bara rasistisk populism.
Ett ständigt argument i debatten är
att SD vill vara martyrer, och att man
därför inte får vara dum mot dem. Detta är rent nonsens. Visst, så länge de
kan ha nytta av det så kommer de att
påtala hur synd det är om dem och hur
”etablissemanget” fryser ut dem, men
martyrskapet är inte SD:s mål. Deras
mål är att tillhöra etablissemanget och
att deras vidriga åsikter ska vara accepterade. Låt oss därför förvägra dem
denna acceptans. Detta gäller förstås
lika mycket om de skulle ta sig in i riksdagen. Låt oss alla, och i första hand arbetarrörelsen, visa att deras rasistiska
idéer inte kan tolereras, utan ska bemötas med det förakt de förtjänar .
Jens-Hugo Nyberg

Läs Röda Linjens argument mot Sverigedemokraterna:

www.rodalinjen.org
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Varför så tyst om Afghanistan i
valrörelsen?

A

rbetarmakt har i en rad olika
artiklar på organisationens
hemsida och i tidningen uttalat oss om det svenska deltagandet i kriget i Afghanistan. Enligt
vår uppfattning är kriget, som förs huvudsakligen av USA och de med dem
allierade militärstyrkorna, ett imperialistiskt erövringskrig som syftar till att
försvara en genomreaktionär lydregim i
Kabul. Det är ett krig för geostrategisk
makt och kontroll över Afghanistans
resurser. Vi har i och med denna uppfattning gett vårt villkorslösa stöd till
de krafter som bekämpar USA, även om
detta stöd inte inneburit ett politiskt
stöd för de talibanledda motståndsgrupperna. Men ett förtryckt folk har rätten
att försvara sig. Hur står det då till med
Afghanistan-frågan i den politiska debatten inför valet?
”Helevetet på jorden, de värsta strider vi
upplevt”. Så löd en rubrik tillhörandes
en kortfattad artikel i Dagens Nyheter,
publicerad 26/8. Rubriken är ett citat
från en svensk officer, som just genomlevt ett sex dagar långt anfall från
taliban-styrkor som överöst det afghanska regemente han ingått i (som ”mentor”, utbildare) med finkalibrig eld och
granatbeskjutning. I artikeln berättas
sedan kortfattat om den sommar som
svenska soldater genomlevt i krigets
Afghanistan, en sommar som präglad
av de häftigaste strider som svenska
soldater varit inblandade i sedan man
deltog i FN:s intervention i Kongo på
1960-talet.
Sommaren har också sett Wikileaks
avslöjande publicering om krigets karaktär. Där visas med all tydlighet att
kriget innebär systematiska och återkommande angrepp mot civila, och ett
regelbundet användande från de imperialistiska trupperna av olika mordspecialiserade truppenheter i kampen mot
upproret. Det är knappast en ädel bild
av kriget som återges.
Många av de argument som använts av
krigsförsvararna har också grusats på
senare tid. Barack Obama har nyligen
tydliggjort att kriget inte alls handlar
om att försvara afghaners demokratiska rättigheter. I ett uttalande sade han:

”Ingen tror att Afghanistan kommer
att bli en västerländsk demokrati. Det
vi vill göra är svårt, mycket svårt. Men
det är ändå ett förhållandevis blygsamt
mål. Vi ska helt enkelt inte tillåta terrorister att operera från denna region.”
Ett kanske inte så märkligt tillkännagivande om den verkliga strategin för imperialisterna efter erfarenheten av det
förra afghanska valet, som var en fars
på demokratiskt deltagande och samtidigt en tragedi som få borgare kunde
försköna i rapporteringen.
Det kan mot denna bakgrund kanske
tyckas märkligt att ingen talar om Afghanistan i den rådande valkampanjen.
Det borde ju av alla dessa uppenbara
skäl vara en fråga att förhålla sig aktivt
till.
Tystnaden har dock sin förklaring. Inom
det borgerliga blocket råder stor samstämighet: USA:s krigföring ska stödjas, och det höjs inga kraftfullare röster
för att dra tillbaka trupperna. Därför
är det bäst att fortsätta som tidigare,
och det finns ingen poäng i att göra en
stor fråga av det. Carl Bildt fortsätter
på regeringens uppdrag sina hemliga
överläggningar med amerikanerna, och
nyligen röstade en stor majoritet i riksdagen för att utöka den svenska truppinsatsen. Allt gott så långt, och varför
ägna en fråga uppmärksamhet som
riskerar att bli ett problem i och med
själva sin karaktär?
Om de öppet borgerliga partierna inte
har något särskilt intresse av att nämna frågan om Afghanistan så är frågan
ännu mycket känsligare inom den så
kallade oppositionen. Inom socialdemokraterna har många kritiska röster
kritiserat Afghanistan-insatsen. De
har bl.a. anförts av den tidigare försvarsministern Thage G Peterson. På
förra partikongressen vann dock ledningen en majoritet för att stödja fortsatt insats, och sedan dess befinner sig
motståndarna helt uppenbart på defensiven.
Det handlar så klart om ett stort svek
från partiet och det är ytterligare ett
exempel på socialdemokratins omfamnande av den svenska imperialismen.

Men det bör inte förvåna någon efter
erfarenheten av den socialdemokratiska utrikespolitiken de senaste tio åren.
Under Persson gav (s) sitt stöd åt USA:s
krig mot ”terrorismen”, legitimerade Israels terror mot palestinierna och var
snabba med att stödja ockupationen av
Irak.
En svårare fråga är kriget för vänsterpartiet. Vänsterpartiet har hittills
spelat en oklar och bedräglig roll. Partiets ledare har tidigare gjort många
uttalanden där man bedyrat sitt motstånd mot USA:s krig i Mellanöstern,
men Lars Ohly har åtminstone vid ett
tillfälle uttryckt stöd för att svensk militär utbildar afghanska poliser. Men
partiet har åtminstone inte hittills röstat för något ekonomiskt stöd till krigsbudgetten.
Vid ett eventuellt regeringsskifte går
det dock att på goda grunder misstänka
att detta passiva motstånd mot kriget
kommer att utbytas till ett aktivt stöd,
som en del av en uppgörelse med socialdemokratin. Om ledningen är beredd
att göra det i namn av enigheten, så
förklarar det ännu mer den nuvarande
tystnaden i Afghanistan-frågan.
Miljöpartiets hållning förtjänar bara
några ord. De fredsivrande miljöpartisterna har nyligen röstat för mer anslag
till den svenska insatsen samtidigt
som partiledaren Peter Eriksson argumenterat för att man ska ”trappa ned
insatsen snarast”. Med sådana vänner
behöver de som står upp mot kriget inga
fiender.
Arbetare och ungdomar som vänder sig
mot Sveriges stöd för det imperialistiska rövartåget i Afghanistan har därmed
inget parti som uppenbarligen representerar dem att välja på. Trots detta
är det troligt att många antiimperialister kommer att knyta näven i fickan
och slutligen rösta på vänsterpartiet
på valdagen. Arbetarmakts budskap i
förhållande till dessa är att det nu är
dags att hålla ledningen ansvarig. Kräv
att de står fast vid sina tidigare utfästelser och gör allt för att motverka det
svenska deltagande!
Gunnar Westin
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Frankrike: Sarkozy till
angrepp på romerna
Hundratals deporteras för att förgifta miljoners tänkande

F

rankrikes
högerpresident
Nicholas Sarkozy har förklarat
krig mot romerna. Regeringen
har beordrat att omkring 300
romska läger ska stängas. Dussintals
romer – inklusive många barn – har redan gripits och fått sina läger förstörda
av bulldozers. Därefter deporterades de
”frivilligt” – som regeringen påstår – till
Rumänien, varje vuxen fick 300 euro
och varje barn 100 euro. Faktum är att
de, om de vägrar, står inför alternativet
med ett långt fängelsestraff. Knappast
något val. Regeringen har satt upp
målet att deportera 700 romer tills i
slutet av augusti.
Förevändningen för dessa reaktionära åtgärder är upplopp bland romer
i protest mot att den 22-årige Luigi
Duquenet dödades vid en poliskontroll
i byn Saint Aignan den 17 juli. Enligt
Irish Times (21/7) reste sig de lokala
romerna i protest mot polisens politik
att skjuta för att döda: ”Vänner till herr
Duquenet ifrågasätter den officiella versionen av händelserna och omkring 50
romer, beväpnade med yxor och järnrör,

angrep den lokala polisstationen och
brände bilar.”
Regeringen och de borgerliga medierna piskar upp de vanliga lögnerna
om romer: att de är ”lata”, ”tjuvar” och
”kriminella”. Detta är ren cynism eftersom den franska staten – tillsammans
med ett antal andra EU-länder – har infört stora restriktioner för rätten att arbeta och bosätta sig för medborgare från
Rumänien och Bulgarien fram till december 2013. Frankrike har också gjort

Sarkozy försöker använda detta för att
piska fram rasism. Några dagar efter
upploppen flög han till Grenoble för att

Regeringen och de borgerliga medierna piskar
upp de vanliga lögnerna om romer: att de är
”lata”, ”tjuvar” och ”kriminella”.
detsamma för tio östeuropeiska länder
som anslöt sig till EU 2004. Romerna i
Frankrike tillhör samhällets fattigaste
skikt. De mellan 12 000 och 15 000
romer som är rumänska och bulgariska
medborgare har kommit till Frankrike
lagligt sedan deras länder gick med i
EU 2007 och görs nu till syndabockar
för de sociala problemen i Frankrike.
Högern kan basera sin kampanj mot
romerna på en lång tradition med rasism mot romerna vars fruktansvärda
höjdpunkt var Porrajmos – den nazistiska förintelsen av romer när mellan
500 000 och 1,5 miljoner romer dödades.
Detta folkmord var den tragiska kulmen på århundraden med förtryck och
förföljelser av romer i Europa. Ändå
nämndes inte ens Porrajmos i rättegångarna i Nüremberg mot nazisternas
krigsförbrytelser. Idag är romerna fortfarande bland de fattigaste och mest
förtryckta skikten i Europa.

Nicholas Sarkozy går i spetsen
för angreppen på romer

En dag innan mordet på Luigi Duquenet
dödade polisen den 27-årige Karim Boudouda, invandrare från Nordafrika,
nära Grenoble. Han var en småtjuv
som enligt lokalbor försökte överlämna sig till polisen. Även här reste sig
hundratals muslimska invandrare och
startade upplopp mot den rasistiska
polisen.

Även en invandrare dödades
Men kampanjen mot romerna är bara
en del av en bredare rasistisk offensiv
som Sarkozys regering inlett mot invandrare och nationella minoriteter som lever i Frankrike.

hålla ett våldsamt tal och fördöma våld.
Han skyllde på ”otillräckligt reglerad
invandring” som ”ledde till ett misslyckande med integrationen”. Enligt
New York Times (8/8) ”lovade han att
avskaffa automatiskt medborgarskap
vid 18 för franskfödda barn till utlänningar om de är ungdomsbrottslingar.
Han sade att han också skulle beröva
utlandsfödda medborgare det franska
medborgarskapet om de dömts för att
ha hotat eller skadat en polis, eller brott
som polygami och kvinnlig omskärelse,
vilket är utbrett i Nordafrika.” Han fortsatte: ”Fransk nationalitet förtjänas och
man måste visa sig värdig… När man
öppnar eld mot en av ordningsmaktens
företrädare, är man inte länge värd att
vara fransk.”
Förbud mot burka
Ett annat exempel på regeringens rasistiska kampanj mot minoriteter är dess
önskan att förbjuda muslimska kvinnor
att bära burka offentligt. Vi stöder alla
muslimska kvinnor som inte vill bära
religiös klädsel, men det har inte staten
att göra med! Och det är speciellt inte
något för en stat som superexploaterar
och undertrycker miljoner invandrare
med ursprung i muslimska länder och
för ett terroristiskt krig mot den muslimska befolkningen i Afghanistan!

Arbetarmakt 3/2010 ● 13

Därför måste socialister ovillkorligt
stöda rätten för muslimska kvinnor att
bära religiös klädsel (huvudduk, nikab,
burka) om de så vill på alla det offentliga livets områden.
Statsskuld och nedskärningar
Faktum är att kapitalisterna i Frankrike
– som i nästan alla andra imperialistiska länder – förlitar sig på invandrare
som billig arbetskraft. I Frankrike finns
det officiellt 3,3 miljoner utlandsfödda
arbetare (och många fler andragenerationens invandrare) eller 11,8 procent
av hela arbetskraften. De är nationellt
förtryckta och superexploaterade av
kapitalisterna och utgör en betydande
källa till profiter för kapitalisterna. De
används också som konkurrerande arbetskraft mot franska arbetare.
Detta är den objektiva bakgrund mot
vilken regeringen försöker avleda arbetarklassens uppmärksamhet och
vända arbetare och ungdomar med
olika nationellt ursprung mot varandra.
Liksom i andra länder har regeringen
blivit impopulär på grund av nedskärningarna. Under den stora recessionen
2008–2009 hjälpte den bankerna och
företag med miljarder i statsstöd. Det
har lett till ett underskott i budgeten på
8 procent i förhållande till BNP och en
samlad offentlig skuld på 83,6 procent
2010. Skulden förväntas stiga till 88,6
procent nästa år.
Nu vill regeringen minska underskottet
på bekostnad av – inte miljonärerna
som drog nytta av de statliga understöden – utan de miljoner människor
som redan lider av krisen.
Sarkozys regering saknar dessutom
politisk legitimitet eftersom den diskrediterats av anklagelser om att hans
parti tagit emot bidrag från miljardären
Liliane Bettencourt samtidigt som de
hjälpte henne att undvika beskattning.
Dessa objektiva faktorer driver på regeringens angrepp på romerna och deras frampiskande av rasistiskt hat.
Arbetarrörelsen måste ta ställning!
Arbetarrörelsen måste försvara romerna och invandrarna mot regeringens
rasistiska kampanj. Det är inte romerna och inte invandrarna som orsakar
fattigdom och arbetslöshet för franska
arbetare utan kapitalisterna och deras
system som befinner sig i djup kris.
Nya Antikapitalistiska Partiet (NPA)
har starkt fördömt angreppen på romer
och resande. Partiet sade följande i

sitt uttalande den 17 augusti: ”NPA
fördömer starkt den här politiken med
hat och förföljelse mot resande, som
nästan alla är franska medborgare,
och mot romerna, som har rätt att resa
inom EU. Med den här politiken anammar Sarkozys och Fillons regering Nationella Frontens krav. Vi måste bygga
ett brett solidaritetsnätverk för att
motsätta oss vräkningarna av romer
och resande och genomdriva deras rätt
att stanna på platser med service.” NPA
uppmanar de demonstrationer som
planeras mot regeringens sänkning av
pensionerna den 4 och 7 september att
ta upp frågan.

religiöst eller familjärt tvång
• Nej till alla nedskärningar, nej till
korttidsarbete, nej till flexibilisering –
Försvara alla jobb
• För ett program med offentliga arbeten för att skapa de miljontals jobb
som behövs
• För kännbara skatter för de rika för
att finansiera service, skolor, sjukhus
och ett omfattande program för att avskaffa fattigdomen
• Överta de superrikas privata förmögenheter, inklusive parasitära miljardärer som klanen Bettencourt
• Förstatliga bankerna och företagen
under arbetarkontroll.

Revolutionära socialister i Frankrike
måste kämpa för ett perspektiv som
sammanför protesterna mot rasistiska
deportationer och mord med kampen
mot nedskärningar. Därför måste arbetarklassens partier och fackföreningar, invandrarnas och romernas organisationer vinnas för ett program med
samma rättigheter för invandrare och
romer och mot varje form av socialt förtryck och för jobb för alla som betalas
av de som orsakade krisen – kapitalisterna. Förbundet för Femte Internationalen är övertygade om att ett sådant
program måste inkludera följande krav:

Socialistisk revolution och ett
revolutionärt parti
Kampen mot rasismen och nedskärningarna måste kombineras med perspektivet på en socialistisk revolution. Det
innebär att beväpna arbetarklassen och
de förtryckta – inklusive invandrarna
och romerna – med en strategi för att
genomföra störtandet av den härskande klassen och bygga ett samhälle där
majoriteten demokratiskt planerar och
beslutar om alla ekonomiska och politiska frågor.

• Nej till alla deportationer av romer
• Fullständiga medborgerliga rättigheter inklusive rätten att arbeta och rätten
att bo där de vill för romerna
• För omfattande bostadsprogram för
att bygga anständiga bostäder för invandrare och alla som behöver
• För att lägerplatser erbjuds i alla
kommuner, fullt utrustade

Den organisation som vår klass behöver
för att genomföra detta är ett revolutionärt parti. Ett sådant parti förenar
alla militanter som verkar för arbetarklassens och alla förtrycktas frigörelse,
dvs. en kamp för ett perspektiv med
socialistisk revolution. Det kommer inte
att representera intressena hos samhällets bättre ställda skikt – som de flesta
partier gör – utan det kommer att vara
tribunen för hela arbetarklassen och

Högern kan basera sin kampanj mot romerna
på en lång tradition med rasism mot romerna
vars fruktansvärda höjdpunkt var Porrajmos –
den nazistiska förintelsen av romer när mellan
500 000 och 1,5 miljoner romer dödades.
• Polisen – bort med tassarna från
romers och resandes läger och invandrarnas kvarter! För mångnationella
självförsvarsgrupper med romer, invandrare och franska arbetare och ungdomar mot polisens repression
• För muslimska kvinnors rätt att bära
religiös klädsel (huvudduk, nikab, burka) om de så önskar i hela det offentliga
livet – och för kvinnors rätt i muslimska länder och bostadsområden att inte
bära religiös klädsel, fritt från juridiskt,

alla förtryckta. Den store revolutionäre marxisten Leo Trotskij uttryckte en
gång väl vilket slags parti vi behöver i
vår kamp: ”Bolsjevismens känsla, styrka och kärna ligger i att den inte vänder
sig till arbetarledarna utan till pöbeln,
de hunsade, miljonerna och till de mest
förtryckta av de förtryckta.”
Det är detta perspektiv som anhängarna till Förbundet för Femte Internationalen kämpar för inom NPA och fackföreningarna.
Michael Pröbsting
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Kontroversen om moskén
i New York

D

en allt intensivare kontroversen om ”moskén på
Ground Zero” orsakas av en
skenande islamofobi i amerikanska medier. Det har bedrivits en
klappjakt på det planerade bygget av
Park51 (tidigare Cordoba House), ett
muslimskt allaktivitetshus som ska
lokaliseras till nedre Manhattan ungefär två kvarter från platsen för angreppet på World Trade Center 2001. Motståndare har döpt det till ”moskén på
Ground Zero”, men den beteckningen
stämmer inte alls: det är avsett att bli
en byggnad med många olika syften och
med ett bönerum högst upp, men det
blir inte en moské. Det kommer dessutom inte att vara närmare Ground Zero
än en del andra byggnader för religiös
utövning – speciellt kristna katedraler
och kyrkor.
Kritiker har krävt ett stopp för byggandet och hänvisat till att det är ”okänsligt”
mot offren för angreppet 11 september
och deras familjer. En del kommentarer

inom extremhögern och offentliga tjänstemän gick till och med så långt som
att föreslå att islam i sig (latent, förstås)
i slutändan bar ansvaret för angreppen
på Förenta Staterna och inte islamska
terrorister, och har därmed permanentat den skamligt felaktiga idén att jämställa religionen i sig och de handlingar
som utförs av vissa individer i religionens namn. Det späder bara på den skenande anti-muslimska demagogi som
plågar landet, dvs. att islam i sig själv
är mer våldsam och reaktionär än sina
abrahamitiska föregångare judendomen och kristendomen. Ett minst sagt
okunnigt påstående, speciellt om man
tänker på det här landets historia med
vit och nationalistisk rasism som utövats genom mobbning och lynchning av
afro-amerikaner under överinseende av
kristen ”kärlek” och ”broderskap mellan
(vita) män”.
Högerns vanliga språkrör betedde sig
förutsägbart, även om de är medvetna
om vad det kan innebära för dem i valet

Efter 11 september är islamofobin på frammarsch i USA

nu i november. Demokrater som Harry
Reid och Barack Obama följde med en
bit på det främlingsfientliga tåget. Den
senare har slingrat sig i frågan och sagt
att gruppen bakom Park51 har ”rätten” att bygga ett allaktivitetshus men
avstår från att kommentera ”det kloka i
att fatta beslutet” att bygga det. Oppositionen är särskilt märklig eftersom imamen Feisal Abdul Rauf, som står bakom
Park51, länge har varit en förespråkare
för förståelse och samverkan mellan
olika trosriktningar.
Högern har i allt större utsträckning
spridit den farliga myten att världens
1,2 miljarder muslimer uppenbarligen
befinner sig i krig med Amerika, vilket
har lett till dödliga krig utomlands och
angrepp (både fysiska angrepp och angrepp på medborgerliga rättigheter)
mot de omkring två miljoner muslimerna i USA. Den 11 september var den
bittra frukten av årtionden med imperialistisk utrikespolitik, speciellt stöd till
Israel och till diktaturer i Mellanöstern.
Islam betecknas därför som en ”farlig”
religion och även den federala regeringen har genom en rad fällor där en
provokatör bildat en grupp med unga
muslimska män (exempelvis de 5 i Fort
Dix) skapat falska terrorfall, vilka senare använts för att döma dem som terrorister. Park51 är helt enkelt bara en
förstärkning av dessa angrepp på muslimska amerikaner.
Det får inte råda någon tvekan om
att det muslimska allaktivitetshuset,
som varit en del av nedre Manhattan i
åratal, har rätten att bygga vilket slags
hus som helst för religiösa syften. Religionsfriheten kan inte vara en fråga för
folkligt godkännande. Workers Power
USA är helt emot den främlingsfientlighet och rasism som ligger knappt
dold bakom motståndet mot Park51.
Vi stöder rätten för muslimer och varje
annan religiös grupp att bygga allaktivitetshus och byggnader för religiöst
utövande där de själva vill och fördömer
de som följer med i vågen av islamofobi
i namn av ”okänslighet”. Vi motsätter
oss det så kallade kriget mot terrorn i
alla dess uppenbarelser och kräver ett
slut på alla angrepp på män och kvinnor med bakgrund i Mellanöstern både
i Förenta Staterna och utomlands.
Workers Power, USA
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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!

TILL DIG SOM LÄSER!

Har du synpunkter på
innehållet i den här tidningen? I arbetet med att
ge ut en tidning riktad
mot arbetare och radikalt sinnade är vi mycket
tacksamma för alla synpunkter rörande innehållet. Med din hjälp kan
tidningen bli bättre, och
därmed nå fram till fler.

Är du själv intresserad
av att skriva för Arbetarmakt? Vi tar gärna in insändare, krönikor och
artiklar med sådant innehåll som är i linje med
tidningens allmänna profil!
Om du sympatiserar med
innehållet och vill hjälpa

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?

till att sprida tidningen
till fler så är du välkommen att höra av dig till
oss. Då skickar vi ett överenskommet antal tidningar. Skriv till oss på:
arbetarmakt@arbetarmakt.com

Kamratliga hälsningar
Redaktionen.

Är du ung och
revolutionärt
sinnad? Vi
rekomenderar
den socialistiska ungdomsorganisationen
REVOLUTION.
Mer info på:
www.
.se
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AGERA MOT KRISEN!
Mobilisera till protestdagen 29 september

D

et är som vi vet inte bara i
Sverige som regeringen och
arbetsköparna angriper arbetarklassen – kapitalismens
kris är global, och den europeiska borgarklassen försöker koordinera sina
attacker. I land efter land slår arbetarklassen tillbaka. Vi har sett stora
strejker och generalstrejker i bland annat Grekland, Spanien, Frankrike och
Portugal. Det som skulle behövas är ett
samordnat motstånd från Europas arbetare mot attackerna.

tvekan om att om att de europeiska
fackföreningsbyråkraterna tagit detta
initiativ endast efter det massiva trycket underifrån i flera länder, och att de är
beredda att när som helst avblåsa kampen. Lika uppenbart borde det vara att
detta inte är någon anledning att ställa
sig utanför. Tvärt om – det är nödvändigt att ta tillfället i akt, mobilisera så
brett som möjligt och kräva att fackföreningsledarna verkligen tar strid för
våra intressen, och inte nöjer sig med en
protestdag.

29 september har Europeiska Fackföreningskongressen (EUTC) utlyst en
protestdag. Det råder givetvis ingen

I Sverige, där LO inte ställer sig bakom
protestdagen, borde kravet att våra
fackföreningar sluter upp bakom ini-

tiativet vara självklart. Givetvis kan vi
inte på minsta stanna vid det kravet:
arbetarklassen måste kräva av sina
ledningar att de verkligen mobiliserar
i sina medlemmars intressen för att tvinga kapitalisterna att själva betala för
sin egen kris.
Vi kan dock inte passivt vänta på att
de ska agera. Helt oavsett om fackledningsledningarna gör någonting borde
lokala fack mobilisera för 29 september
– inte som en symbol aktion utan som
startpunkten på en koordinerad europeisk arbetarkamp för att slå tillbaka
alla attacker!
Jens-Hugo Nyberg

www.arbetarmakt.com

