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Protesterna mot Sverigedemokraterna visar vägen:

FRAMÅT MOT EN
ANTIRASISTISK
MASSRÖRELSE !
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Framåt mot en antirasistisk
massrörelse

D

en spontana massprotesten i
måndags i Stockholm, där ett
Facebook-event som skapats
av en 17-årig tjej kvällen
dessförinnan ledde till att upp emot
10 000 människor samlades på Plattan, var en välkommen reaktion på oro
och ilska som många måste ha kännt
när det under valaftonen stod klart att
Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen. Demonstrationer i andra delar
av landet, bl.a. i Malmö och Göteborg
visar på en stor potential för brett motstånd mot rasism och högerpolitik. Här
följer lite om vad Arbetarmakts arbete
för att bidra till ett sådant.
I Stockholm fylddes Sergels torg till
bredden. Så gott som varenda varenda
kvadratmeter var ockuperat, och det
var inte lätt att ta sig fram. Hundratals
och åter hundratals stod dessutom
längs runt med torgets sidor, vid Kulturhuset, i stora trappan och på taken
på de ännu inte borttagna valstugorna.
Det var massvis med ungdomar, många med invandrarbakgrund, men där
fanns också många äldre. Det var en
mycket folklig uppslutning. Uppmaningen hade uppenbarligen nått förorterna
i stor omfattning.
Stämningen gick att ta på. Den var
allvarlig och frustrerad och det låg
något av en chockstämning över massan. Men där fanns också en kampvilja
som ingen kunde tvivla på. När några
av talarna, inklusive undertecknad,
uppmanade massan att demonstrera på
samma plats även den 4 oktober, och till
att organisera en omfattande mobilisering på skolor, arbetsplatser och i förorterna, då utbröt ett jubel som måste ha
hörts hela vägen till Södermalm.
Efter samlingen ägde en spontan
marsch rum där hela torget beav sig till
Mynttorget utanför riksdagshuset. Nå,
helt spontan var den förvisso inte: Kamrater i Arbetarmakt och Revolution, anförda av 17-årige Aron Nåsander som i
megafon upprepade gånger skanderade
”vi går till riksdagen”, spelade en bidragande roll.

Vad betyder allt detta och hur går
vi vidare?
Kort efter samlingen, samlades kamraterna i Stark – Stockholms Antirasistiska Kulturförening, och hade ett möte
på ett kafé i närheten av Mynttorget.
På mötet restes förslaget att det är dags
att ta tillfället i akt. Alla närvarande
var överens: Den här protesten, och
den kommande som äger rum vid riksdagens öppnande den 4 oktober, måste
omvandlas till en rörelse. Och Stark,
som utgörs av de för tillfället mest
drivande aktivisterna i Stockholms antirasistiska vänster, ska ta sitt ansvar
och försöka bidra aktivt till detta.
Man beslutade dessutom två viktiga
saker. För det första att Stark ska verka för att protesterna politiseras. Den
antirasistiska kampen mot Sverigedemokraterna måste sammanföras med
klasskampen. SD har inte gått fram i
ett vakum, och om kampen ska bli effektiv är det helt nödvändigt att den
också blir en kamp mot alla angrepp
från en inkommande regering som riktas invandrare, flyktingar, arbetare och
ungdomar.
För det andra beslutades att Starks
roll borde vara att i den kommande
mobiliseringen och under demonstrationen den 4 okt organisera ett omfattande insamlande av kontakter till alla
de som vill vara aktiva i en antirasistisk kamprörelse, för att kunna följa
upp och sammanföra alla dem som vill
kämpa. På så vis hoppas Stark att man
ska kunna bistå en samordning av kampen och lägga grunden för en rörelse
som kan bjuda på motstånd från alla
håll mot kommande angrepp. Man har
sedan dess också tagit beslut om att
utlysa ett antirasistiskt aktionsforum
senare i höst för att samla rörelsen och
demokratiskt debattera rörelsens fortsatta utveckling.
Arbetarmakt har deltagit i Starks
arbete sedan början. Föreningen, som
är direktdemokratisk och bygger på
enskilda aktivisters deltagande, har
sammansvetsats under vårens gång i
arbetet med den framgångsrika antirasistiska festivalen Area Turns Red. Vår
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inställning har varit att Stark borde vidareutveckla sin enorma potential och
fylla tomrummet. I den antirasistiska
rörelsen idag finns en gammal splittring
som gör det svårt för vänstern att enas
i konkret handling. Det handlar ytterst
om de gamla motsättningarna mellan
de som förordar en utomparlamentarisk
kamp mot rasism och fascism och å andra sidan de mer parlamentariskt inriktade vänsterkrafterna som varit rädda
för att sammanblandas med våldsamheter. Stark utgör en kraft av aktivister
från många olika organisationer, både
de som inriktar sig mer på den utomparlamentariska kampen och de som
kämpar inom ramen för t.ex. Vänsterpartiet. Stark kan ha funktionen att
verka enande, och det är mycket bra att
man så enhälligt nu beslutat sig för att
anta utmaningen.
Det verkar lovande. Stark skapade
snabbt kontakt med andra nätverk som
Septemberalliansen och Jobbupproret,
som också vill genomföra en protest den
4 oktober, och på tisdagen den 28 september kommer ett gemensamt större
mobiliseringsmöte att annordnas på
ABF i Stockholm – kl.18 i Per Albinsalen. Till detta inbjuds alla som vill
kämpa att komma.
Arbetarmakt kommer att argumentera
för följande inriktning i arbetet:
- Inför 4 oktober: För en massiv mobilisering för en dag av masskamp för att
markera beredskap att bekämpa varje
reaktionärt förslag som är att vänta
från en inkommande regering som
påverkas av Sverigedemokraterna.
- Kampen mot Sverigedemokraternas
rasism måste förenas med klasskampen
i bred bemärkelse.
- För att ta initiativ till en rörelse i hela
landet med lokala kampkommittéer på
skolor, arbetsplatser, ungdomshus, i
förorterna som kan kämpa mot alla angrepp från den inkommande regeringen
som riktas mot arbetarna, invandrarna,
flyktingarna och ungdomarna.
Vi kommer att göra vad vi kan för att
stärka en revolutionär socialistisk kraft
som kan verka radikaliserande på en
sådan rörelse. Vi börjar omedelbart.
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Valet: Borgarna vann, SD nådde riksdagen

NU MÅSTE VI GÅ PÅ
OFFENSIVEN!

E

fter söndagens val står
det klart att rasisterna i
Sverigedemokraterna kommer
in i riksdagen. Efter en kampanj fylld av islamofobisk propaganda
och angrepp på invandrare lyckades
partiet av allt att döma knipa 5,7 procent av väljarstödet, eller drygt 330 000
röster. Extremhögern har under senare
år haft valframgångar i flera europeiska länder, och nu har även ett parti i
Sverige med bakgrund i den nazistiska
rörelsen vunnit platser i parlamentet.
SD har sedan flera år försökt bryta sin
gamla koppling med den utomparlamentariska nazistiska rörelsen, något
de delvis lyckats med.
Nu har deras invandrarfientlighet och
effektiva populism lockat en bredare
reaktionär opinion. Partiet försöker nu
ta på sig rollen som etablerat, rumsrent främlingsfientligt parti, precis som
Dansk Folkeparti i Danmark, och de
kommer att pressa de borgerliga riksdagspartierna för att få dem att samarbeta. Det är naturligt att SD ser mot
borgarna: SD är ett rasistiskt färgat
högerparti som bland annat vill genomföra försämringar i LAS.
En av de få frågor där SD skulle
kunna hamna på samma sida som vänstern i en parlamentarisk omröstning
är frågan om svenska truppers närvaro
i Afghanistan. Men för SD handlar det
givetvis inte om någon internationell
solidaritet med de förtryckta afghanerna, utan i första hand om att de vill att
försvaret fokuserar på att skydda den
borgerliga svenska staten och dess territorium istället.
SD:s frammarsch får sannolikt en
avgörande betydelse för den politiska
perioden framöver.
De etablerade borgerliga partiernas
väljarstöd har ökat, men moderaternas
valseger och försök att bilda regering
kantas av problem eftersom SD troligen
blir vågmästare. Moderaterna försökte
framställa sig som ett ansvarstagande
mittenparti (eller ”det enda arbetarpar-

tiet”) som värnar både statsfinanser och
välfärd, och har på så sätt fortsatt samla
stöd i bredare väljargrupper än den traditionella borgerliga väljarbasen. Även
om socialdemokraterna fortfarande är
det parti som har störst stöd bland LOmedlemmar har en SIFO-undersökning
nyligen visat att en högre andel hellre
ser Fredrik Reinfeldt än Mona Sahlin
som statsminister.
Reinfeldts försök att framställa sig
som en ny ”landsfader” har fått ett
enormt stöd i borgerliga medier, som
gett honom ett massivt utrymme och
sällan kritiserat honom. Moderaterna
har överhuvudtaget behandlats med
silkesvantar. Det mest slående exemplet kanske har varit hur medierna helt
har avstått från att granska Carl Bildts
blodiga affärer i Sudan, trots nya avslöjanden om de brott som begåtts mot
lokalbefolkningen.
Under valkampanjen mobiliserades
borgerligheten till en stor stödkampanj,
och fick som vanligt ekonomiskt stöd av
storkapitalet. Det stödet vägrar moderaterna av förklarliga skäl att redovisa.
Medvinden i alla stora medier och en
välfinansierad kampanj kan delvis
förklara borgarnas framgång i valet.
Men ett annat skäl till moderaternas
framgång är att socialdemokraterna
och Mona Sahlin inte lyckades bygga en
kraftfull opposition och mobilisera alla
de som är missnöjda med Alliansens
högerpolitik.
Valnederlaget är ett bevis på en akut
ledarskapskris i arbetarrörelsen. Trots
fyra år av klasspolitik, med stora skattelättnader som främst gynnat de rika,
slag mot facket, mot de arbetslösa och
sjuka, fortsatta privatiseringar och nedskärningar, växande massarbetslöshet
– trots allt detta led oppositionen nederlag. Socialdemokraterna har gjort ett
katastrofalt val, och med sina 30,9 procent tappat hela 4,4 procent, eller närmare 140 000 väljare i jämförelse med
förra valet. Partiets stöd är nu bara
något större än moderaternas.

Vänsterpartiet fick stöd av 5,6 procent,
och förlorade 0,3 procentenheter i jämförelse med förra valet. I antal röster
ökade de dock med 4 000 – att de fick
lägre stöd i procent beror på att fler
röstade. De har inte heller lyckats stärka oppositionen mot regeringen.
Varför misslyckades oppositionen?
Varken socialdemokratin eller Vänsterpartiet ville egentligen organisera eller
gå i spetsen för ett bredare klassmotstånd mot den borgerliga offensiven.
När Alliansen först angrep a-kassan
tvingades några LO-ledare att stödja
kravet på politisk strejk. Socialdemokraternas ledning, som inte ville
lämna klassamarbetets lugna dagordning, försökte då snabbt avmobilisera
rörelsen. Det hette bland annat att
valresultatet skulle respekteras, och
att det vore odemokratiskt att försvara
arbetarna mot angreppet. Över en halv
miljon arbetare har nu tvingats säga
upp medlemskap i a-kassan och nästan
lika många har lämnat LO sedan dess.
Vänsterpartiet uttalade sig aldrig mot
LO-ledarnas feghet, och deltog knappt
alls i mobiliseringarna mot reformen
som ägde rum i initiativ som Septemberalliansen i Stockholm. Ungdomsförbundet Ung Vänsters ledning, som
lydigt följer Vänsterpartiet, försökte
till och med driva igenom beslut om att
organisationen skulle sluta kritisera
LO-ledarna, och vägra befatta sig med
motståndet ”till vänster om vänstern”.
Sedan kom kapitalismens kris, som
slog till med full kraft under 2008–2009,
med tiotusentals förlorade jobb som resultat. Återigen visade arbetarrörelsens
ledning sin fullständiga oförmåga att
försvara vår klass. Vad som behövdes
då var en kamp för att försvara jobben. Om arbetarorganisationerna hade
uppmuntrat en sådan kamp och försökt
mobilisera för strejker och ockupationer
hade det säkert fått bred uppslutning.
Men den kampen uteblev totalt.
Och vad gjorde Lars Ohly, den rödgrö-
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na trojkans radikalaste representant,
i detta läge? Han ställde aldrig några
konkreta krav på LO-ledarna, han förespråkade aldrig kollektiva aktioner för
att försvara arbetarna. I tevesofforna
satsade han istället på att framställa
sig som en traditionell socialdemokrat,
begränsade sig till att klaga över Alliansens ovilja att investera sig ur krisen
och anslöt sig öppet till keynesianismen
(en borgerlig nationalekonomisk doktrin som förblir borgerlig även när den
förses med vänsterprägel).
Valnederlaget betyder att högern
inom socialdemokratin kommer att få
vatten på sin kvarn i kritiken av samarbetet med i synnerhet Vänsterpartiet.
Om de gör ett försök att störta Sahlin
återstår att se. Högerflygeln inom s delar i grunden många borgerligas analys:
socialdemokratin har backat bland väljarna för att de samarbetar med ”kommunisten” Ohly. Sanningen är förstås
den rakt motsatta: socialdemokratin
backar bland sina traditionella väljare
för att de inte försvarar arbetarklassens
intressen. Det är det avgörande problemet.
Under senhösten förra året riktade
vi i Arbetarmakt en öppen maning till
i första hand Socialistiska Partiet och
Rättvisepartiet Socialisterna. Vi sade
att kämpande vänsterkrafter inför valrörelsen borde försöka bygga en gräsrotsrörelse som i sin tur skulle ha kunnat bli ett antikapitalistiskt alternativ
till den rödgröna oppositionen. Vi fick
inget gehör för detta förslag. Det var
synd. Nu har vi facit – valresultatet – i
vår hand. Vänsterpartiet gick ordentligt
åt höger för att ställa sig in hos socialdemokratin, och då skapades ett tomrum
som skulle ha kunnat fyllas av ett progressivt alternativ.
Tomrummet tycks, än värre, på vissa håll i viss utsträckning ha fyllts av
Sverigedemokraterna. Rösträkningen
är ju inte helt färdig, men det finns tecken på att SD tycks ha gått fram även i
fattiga arbetarområden som Sofielund i
Malmö och Angered i Göteborg, där behovet av ett radikalt arbetaralternativ
borde vara som störst. Vi får se om det
stämmer, men om det gör det visar det
att SD:s framgångar är det pris arbetarrörelsen får betala för att den inte lyckats skapa en kämpande ledning som effektivt kan försvara solidariteten inom
arbetarklassen.
De småpartier som likt Socialistiska
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Partiet och Rättvisepartiet Socialisterna själva försöker bygga ett nytt arbetarparti kan som bäst få kommunala
genomslag, men de kan inte få ett genomslag för denna strategi i den breda
arbetarrörelsen. Att Rättvisepartiet
behöll och stärkte sina mandat i Haninge och Luleå (partiet har två mandat i respektive kommun) visar att ett
kämpande alternativ kan bygga en bas
genom att organisera kamp mot nedskärningar och privatiseringar. Men för
att en opposition ska slå igenom i bred
skala måste de försöka förankra sina
krav i en enhetsfront med arbetare som
vill försvara sina intressen, och detta
utan att på förhand proklamera sig som
arbetarnas nya parti. Det måste göras
enligt mottot ”med arbetarnas ledare
när de kämpar, utan dem när de avstår
från kampen, och emot dem om nödvändigt”. I en sådan kamp kan revolutionärer vinna socialdemokratiskt influerade arbetare för en revolutionär politik
och för ett nytt parti på grundval av en
gemensam erfarenhet – genom att föreslå och driva krav gentemot arbetarnas
existerande ledarskap, och successivt
genom erfarenhetens prövning förmå
arbetarna att själva frigöra sig från detta ledarskap.
Valresultatet har nu skapat kalla
kårar och oro – inte minst i storstädernas förorter. Med SD i riksdagen har
invandrare särskild anledning till oro.
En av SD-företrädarna, Kent Ekeroth,
har lovat att partiet ska kämpa för
att få muslimerna att lämna Sverige
med morot (höga återvändarbidrag)
och piska (hårdare angrepp och tvångsassimilering). I valets efterspel har
Jimmie Åkesson och partiets ledande
företrädare gjort vad de kan för att
framställa sig som ofarliga, ”inte alls invandrarfientliga”, i ett försök att pressa
fram en uppgörelse med de borgerliga partierna. Men sådana utspel kan
knappast lura någon som sett SD:s valfilm eller följt partiledarens utspel, som
det i Aftonbladet förra hösten då muslimerna förklarades vara det största hot
Sverige står inför.
Men valresultatet kan också vara
droppen som får bägaren att rinna
över för alla de missnöjda gräsrötter i
arbetar- och invandrarförorterna som
missgynnats av Alliansens politik.
Det visade de spontana massdemonstrationerna i flera svenska städer på
måndagen. Vi i Arbetarmakt kommer

att göra vad vi kan för att bidra till att
dessa spontana massprotester blir ett
första steg mot byggandet av en massrörelse mot SD:s rasism och mot högerpolitiken. Lars Ohly och andra ledande
inom arbetarrörelsen har sagt att SD
måste mötas med en bred antirasistiskt
offensiv. Vi kommer att ta upp kravet
på att de ska göra slag i saken, och använda sitt inflytande till att mobilisera
till kamp över hela fältet. Särskilt Ohly,
som under valvakan sa att han ville gå
i spetsen för en kamp på gator och torg,
måste tas på orden. Vi måste kämpa för
att hela arbetarrörelsen slår in på den
vägen, på bred front.
Alla som vill driva arbetarrörelsen
och vänstern i den riktningen måste
också agitera för att alla som vill kämpa går ihop och lägger grunden till en
aktiv, självständig opposition inom arbetarrörelsen, på arbetsplatser, bland
ungdomar och kvinnor. Lars Ohly vill
så klart att ett brett motstånd mot SD i
första hand ska byggas med de rödgröna
samarbetspartierna. Vi måste se till att
en kämpande opposition får möjlighet
att agera självständigt och utifrån
arbetarklassens verkliga intressen.
Miljöpartiet är exempelvis knappast
särskilt intresserade av en rörelse som
kopplar samman den antirasistiska
kampen med klasskampen. En opposition värd namnet måste kunna göra det
som den rödgröna misslyckades med. Vi
måste mobilisera och kämpa nu för att
vända utvecklingen:
– Kamp mot alla försök att försämra
invandrares ställning och flyktingars
situation.
– Bygg en rörelse baserad på arbetarförorterna för upprustning och
mer resurser till bostäder, skola, vård
och omsorg.
– Rusta arbetarrörelsen för kamp mot
bemanningsföretag,
lönedumpning,
försämringar i LAS.
– Samla krafter för en kämpande vänsteropposition inom LO. Vi måste få
igång en diskussion i arbetarrörelsen
om hur vi kan bygga ett kämpande politiskt alternativ.
– Sist men inte minst: För villkorslös
solidaritet med de folk som bekämpar
imperialistisk ockupation. Svenska
trupper ut ur Afghanistan omedelbart,
men i den internationella solidaritetens
namn, inte i den unkna nationalismens.
Arbetarmakts arbetsutskott
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FÖR ETT KÄMPANDE LO

Ett kämpande LO eller ytterligare
år av högerstyre?

K

risen för de borgerliga arbetarpartierna visade sig
inte minst i valresultatet
bland LO-medlemmar – den
grupp som till sista man och kvinna
borde sluta upp bakom en arbetarpolitik. Ändå backar S och V åter. Även
om de fick en klar majoritet i denna
grupp gjorde Moderaterna – och ännu
värre, Sverigedemokraterna – ytterligare insteg. Reinfeldt, med sitt prat om
arbetarparti och sitt skatteavdrag, har
uppenbarligen lyckats locka över delar
av LO-kollektivet.
En avgörande orsak till detta är givetvis att det inte är en arbetarpolitik som
de ”rödgröna” har erbjudit. Trots något
av en ideologisk offensiv på upploppet
hade de mycket lite av ett alternativ till
alliansens högerpolitik. När såväl vänstern som facket misslyckas såväl med
att erbjuda ett alternativ som att ta
strid för det är det oundvikligt att även
delar av den organiserade arbetarklassen blir mera mottagliga för Reinfeldts
falska locktoner och några hundra extra
i plånboken varje månad (hundralappar
som givetvis kommer att framstå som
löjliga innan alliansens attacker på arbetarklassen är klara).
Det kan vara svårt att minnas nu,
men det började ganska dåligt för Reinfeldts regering när den tillträdde 2006.
Flera av ministrarna fick avgå efter
skandaler, och angreppet på a-kassan
mötte stort motstånd. Reinfeldt lyckades rida ut stormen, och när den ekonomiska världskrisen kom 2008 framstod
han i mångas ögon som en mer trovärdig ledare än någon i oppositionen. Det
är givetvis ironiskt att en högerregering
ska stabiliseras av en kapitalistisk kris,
men fram till dess hade alliansen legat
under i de allra flesta opinionsmätningarna.
En viktig roll spelades här av LOledningen. Det bästa tillfället att angripa regeringen hade varit att göra det
när den var svag och motståndet mot
den var utbrett. Att LO avstod från all
form av offensiv förklarades främst i
demokratiska termer: regeringen är demokratiskt vald, således vore det ”odemokratiskt” att allvarligt störa dess
arbete.

Arbetarmakt demonstrerar för facklig opposition
När vi angrips måste vi försvara
oss!
Överklassen vill givetvis att vi begränsar vårt demokratiska engagemang till
att rösta vart fjärde år och sen göra
som vi blir tillsagda fram till nästa val.
Själva skulle de aldrig tillbringa fyra
år med att respektera valresultatet; redan veckan efter valet är de igång med
att genom valutaströmmar och hot om
nedläggningar pressa de valda politikerna till att föra en politik i de rikas intresse. Borgarklassen för sin klasskamp
oavsett valresultat, och det enda sättet
att bemöta dem är att vi svarar med
vår klasskamp. Men då griper ledande
fackbyråkrater och reformister in: detta
vore odemokratiskt, vi måste respektera
valresultatet! Genom detta resonemang
får överklassen alla fördelar – de för sin
klasskamp medans vi väntar på nästa
val om några år.
Det hela är egentligen enkelt: fackföreningarna är arbetarnas försvarsorganisationer, och när vi blir angripna
försvarar vi oss. Angrepp på fackliga
rättigheter och anställningstrygghet
– även om angreppen sker genom bemanningsföretag snarare än att direkt
angripa LAS – underminerar vår förmåga att bjuda motstånd. Det samma
kan sägas om att slå in en kil mellan
arbetare med jobb å ena sidan och ar-

betslösa och långtidssjukskrivna å den
andra. När vi angrips måste vi försvara
oss, vi kan inte nöja oss med att kontemplera över den ideella demokrati som
inte kan existera i ett klassamhälle. När
arbetsgivarna eller regeringen angriper
a-kassan måste vi slå tillbaka, när de
angriper LAS eller ersätter fast anställda med bemanningsföretag – slå tillbaka! De företrädare för arbetarrörelsens
organisationer som vägrar att ta den
striden, och inte kan övertalas till det
visar därmed att de är helt odugliga till
att försvara våra intressen och måste
ersättas av kämpande företrädare.
Under ett gällande kollektivavtal är
det i allmänhet förbjudet att strejka
(skära ner på personalstyrkan, flytta
miljarder till skatteparadis eller lägga
ner hela fabriken går däremot givetvis bra!). Det finns undantag dock –
sympatistrejker med arbetare i laglig
strejk samt politiska strejker är inte
reglerade. Detta är vapen som arbetarrörelsen måste använda om vi inte ska
fortsätta pressas tillbaka. Vi måste avvisa de falska argumenten om demokrati som bara innebär att förblir en passiv
massa som går till val vart fjärde år – vi
är för en demokrati av aktiva människor där arbetarklassen tar strid för sina
rättigheter, inte bara tredje söndagen i
september utan året om.
Jens-Hugo Nyberg
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Ansvaret vilar tungt på LO

S

och V går tillsammans tillbaks i
årets val. Moderaterna har ökat
sitt väljarstöd och vi har fått ett
öppet främlingsfientligt parti
med rötter i den svenska nazirörelsen i
riksdagen. Nu måste vi ställa oss frågan
vad som gick snett. Av alla samverkande faktorer som lett fram till detta så
borde vi ta en närmare titt på LO:s agerande under senare år. Redovisningen
av LO:s aktivitet ger oss en dyster bild.
Wanja Lundby Wedin kallade själv till
förhandlingar med svenskt näringsliv
för att riva upp Saltsjöbadsavtalet och
ersätta det med ett avtal som kraftigt
skulle beskära LO medlemmarnas möjligheter att ta strid för sin situation. Till
och med socialdemokratins gamla teoriskrivare och LO-ekonomer varnar för
en arbetarrörelsens härdsmälta om den
fortsätter på den inslagna vägen.
Som ett svar på den mest naiva underdånighet gentemot de svenska kapitalisterna införde den borgerliga alliansen
A-kasse- och sjukförsäkringsförsämringarna och de höjda A-kasseavgifterna
för att bara nämna de mest flagranta
slagen mot arbetarna i Sverige. Det var
mot denna raka högersmocka Wanja
valde att sträcka ut sin försonande
hand.
De allvarligaste striderna som svenska arbetare ha råkat i har direkt
motarbetats av LO. Det handlar om
hamnarbetarna i Göteborg, om lagerarbetarna på Lagena i Jordbro, om
sopåkarna i Stockholm, uppsägningarna inom fordonsindustrin bland andra.
Det har visserligen inte funnits någon
utbredd stridsvilja bland arbetare, men
det måste också ses i ljuset av att LO
inte har fyllt sin uppgift och rustat för
kamp, utan snarast varit delaktigt i demonteringen av det lilla som finns kvar
av verktyg och vapen att försvara sig
med. Vem kan klandra de arbetare som
hotas av uppsägning, och att hamna i
samhällets utkant om de är för bråkiga,
för bristen på stridsmoral?
LO-kollektivet är nu en halv miljon
medlemmar färre än för tio år sedan,
och siffran sjunker. Man måste visserligen räkna med den höga arbetslösheten, framförallt hos ungdomar, för att
ge en rättvis bild av situationen, men
främsta orsaken till medlemsraset sägs
vara den höga avgiften för medlemskap i facket och A-kassan. Självklart
måste detta spela roll, men LO gör det
allt för lätt för sig när man skyller på
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Arbetarna på Lagena visade med sin strejk vad en fackförening
borde göra när medlemmarna angrips av arbetsköparna!
detta. Det är ett enkelt sätt att avsäga
sig ansvaret. Ett rimligare svar är att
arbetarna tycker att priset för medlemskapet inte motsvaras av vad man får
för pengarna. Med denna mer rationella
analys borde LO, eftersom priset på de
egna tjänsterna står utanför den egna
kontrollen, gjort allt för att skapa det
värde på medlemskap i facket som så
tydligt saknas.
Inte nog med det, LO har sedan
länge kapitulerat inför den nyliberala
världsbilden, och man behöver inte längre förvånas över att höra fackombud
beklaga den historiska kopplingen till
de socialistiska ideal som LO alltid har
haft. Det är kanske rent utav så att till
och med de mest grundläggande värdena inom socialdemokratin nu mest är
en barlast som det gäller att hiva överbord?
Vilken förening som helst som är
beroende av att ha en viss mängd medlemmar kommer i ett läge av bristande
medlemsunderlag ge sig ut på jakt för
att rekrytera fler medlemmar, såvida
man inte tänker avveckla sig. I LO:s fall
är det mycket svårt att tala om något

som ens i bästa fall kan liknas vid en
kampanj för att få fler att gå med. Att
tala om paralysering ligger nära till
hands.
Vad skulle man ha kunnat göra, förutom det rakt motsatta mot det vi hittills
har redovisat?
Uppenbarligen råder en skriande brist på förståelse för den situation man
har hamnat i. Problemen utmålas i det
närmaste som kosmetiska, när det i
själva verket är den djupaste brist på
politisk insikt som ligger till grund. När
man har gjort politiken till en blandning
av snabba klipp och provisoriska lösningar så har man avskilt sig från sin
egen tradition och hamnat i bankekonomerna våld. I tre steg har den svenska
arbetarrörelsen gått från pipande valp
till rasande kamphund, till lydig vakthund för att nu gå i ständigt strypkoppel. Det enda man funderar på är hur
man skall kunna hålla jämna steg med
den som håller i kopplet, inte hur man
ska kunna befria sig från snaran.
De politiska frågor som arbetarrörelsen har misslyckats att analysera
och svara på har främst varit relati-
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onen mellan inflation och arbetslöshet.
Det grundläggande för en fackförening
är att se till att lönerna ökar, arbetstiden minskar och att medlemmarna
inte riskerar att förlora sina jobb. Utan
dessa tre målsättningar saknar en fackförening förutsättningarna för sin existens. Men det är precis den motsatta
trenden som nu har pågått i decennier.
Den reella lönen tillåts inte öka på grund av kraven på att bekämpa den
inflation som blir följden av stigande
löner. Arbetstiden har inte minskat sedan 1919, även om semestrarnas längd
har ökat något. Snarast har arbetarnas
fritid minskat med de längre resvägar
som alla omstruktureringar inom både
privat och offentligt näringsliv innebär
för många arbetare. Det har också blivit betydligt svårare att planera sitt
liv eftersom de täta förändringarna
gör det svårare att rota sig i
ett område med allt vad det innebär av boende, familjeliv,
skolor, föreningsliv med mera.
Arbetarna avkrävs helt enkelt
en mycket stor flexibilitet, med
krav på sig att flytta till andra
landsändar om så befalles. Inflationsbekämpningen innebär
också det högst konkreta faktumet att arbetslösheten permanentas på en mer eller mindre
hög nivå, såvida inte lönerna
sänks rejält, vilket är precis det
som nu föreslås som det sätt på
vilket arbetslösheten ska minskas – i synnerhet bland ungdomar. De ska helt enkelt börja
på en mycket lägre lönenivå
än tidigare och därifrån gå den
långa vägen mot en lön som det
går att leva ett självständigt liv
på. Hela arbetarrörelsen har tvingats ut
i kvicksand.
Så här har den nyliberala karusellen
snurrat på sedan början av åttiotalet
med allt annat än minskad fart, medan strypkopplet dragits åt hårdare för
varje varv. Varje gång det har gått grus
i maskineriet i form av lågkonjunkturer
och kriser så har kostnadsbördan för
att reparera skadorna lastats på arbetarnas axlar. Ibland som en direkt
befallning, och ibland med löfte om bättre tider framöver. Den stora illusionen
för arbetarrörelsen har varit just ”bättre tider framöver”. Inte så att det inte
finns mer pengar att dela på, men dessa
pengar har hamnat i en sfär som just nu
är fullständigt oåtkomlig för arbetarna.
Och på detta alltså strypkopplet.
Mycket förenklat kan man säga att
arbetarna helt riktigt har trott på att

deras kompromissvilja kan leda till
mer pengar i samhället. Det är bara
det att inget av pengarna har kommit
arbetarna till del. Reallönerna har inte
ökat. Vården och omsorgen har inte blivit bättre. Arbetena har inte blivit fler.
Bostäderna har inte blivit fler. Arbetsbördan har inte minskat. Men likväl
tjänas det pengar som aldrig förr i historien hos bankerna och de finansiella
instituten.
Det som är uppseendeväckande i det
här sammanhanget är att LO och representanterna för arbetarnas största organisationer inte har vilja eller förmåga
att lägga fram den förklaring som vi nu
ger. För det är inget uppseendeväckande eller konspiratoriskt vi pratar om,
utan väldigt enkla och konkreta mekanismer som borde vara baskunskap
för varenda LO-medlem. För utan den-

ner. En stor del av ansvaret för detta
måste alltså av nödvändighet ligga hos
ledningarna för arbetarrörelsens mest
inflytelserika organisationer. Allt annat
är ren och skär vidskepelse.
Har vi något recept på problemet? Ja,
en bra början skulle vara för LO att
återta rollen som fackförbund och börja
kämpa för de tre målen:
1. Ökad reallön
2. Minskad arbetstid
3. Minskad arbetslöshet.
Gör man inte det så har man som sagt
övergett sin funktion som fackföreningsrörelse, med allt vad det innebär för
arbetarna i synnerhet och samhället i allmänhet. Men den förändring
som vi menar är nödvändig är, trots
att det borde vara fullt logiskt och realistiskt för ledningarna inom LO och
socialdemokraterna inget som kan

Wanja Lundby-Wedin och LO-ledningen tar inte fajten
na kunskap så står vi oss slätt när vi
ska försöka befria oss från strypkopplet.
Som en direkt följd av att arbetarrörelsen inte kunnat ta strid för att
vinsterna ska nå ut i samhället och inte
snurra runt i finanskarusellen, vilken
som sagt inte drar sig för att hämta in
mer pengar från samhällets gemensamma resurser och från arbetarna när det
krisar, skapas i stora delar av samhället
en stor osäkerhet inför framtiden. Ömsom tar den sig uttryck i apati, ömsom i
förtvivlan och ömsom i rädsla. Så länge
mekanismerna som skapar problemen
inte förklaras och utmynnar i konkreta
lösningar så måste denna osäkerhet öka
i samhället, och ta sig politiska uttryck,
vilket också nu har skett i form av att
Sverigedemokraterna har kommit in i
riksdagen och ett stort antal kommu-

förväntas hända av sig självt. Det kommer i slutändan vara upp till de vanliga medlemmarna att rädda sin egen
rörelse. Det kommer vara fullständigt
hopplöst och utsiktslöst att sätta några
förhoppningar till LO-basar och partiledare. Det är en process som måste
starta underifrån om den ska ha någon
chans. Det är om någonsin dags att gå
på det där fackmötet, oavsett om det
är i LO, TCO, SAC eller någon annan
fackförening. Vi måste gemensamt
bestämma oss för att dessa tre mål inte
bara är ett minimum som vi skall kämpa för, utan förutsättningen för att en
fortsättning skall kunna bli möjlig.
Annars kan vi se oss snuvade på frukten av ett helt sekel av vedermödor. Och
med ett strypkoppel som dras åt allt
hårdare.
Fredrik Reinerdahl,
medlem i Kommunal

8 ● Arbetarmakt 4/2010
VALRÖRELSEN 2010

Så gick det för vänstern till
vänster om (v)

V

alet 2010 blev ett stort bakslag för den röd-gröna oppositionen. Alliansen sitter kvar
och Sverigedemokraterna kan
komma att spela rollen som vågmästare.
Så ser den övergripande bilden ut. Hur
gick det då för de mindre partier som
ställde upp på riksplanet men framför
allt i ett antal kommuner? Jämfört med
1970- och 80-talet är det inte mycket att
skryta med.
I riksdagsvalet fick Vänsterpartiet
334 053 röster (plus 9 331 jämfört med
2006). Närmast konkurrent till vänster
i riksdagsvalet var Rättvisepartiet Socialisterna som kunde räkna in 1 507
röster (0,03 procent), följt av Sveriges
Kommunistiska Parti med 375 röster
och med Kommunistiska Förbundet
som avslutning med sina 26 röster (en
förlust på 4 röster jämfört med 2006!).
(Med reservation för att en del siffror
fortfarande är osäkra.)
Det ser betydligt bättre ut i en rad
kommuner där olika vänsterpartier har
en inarbetad ställning. Det stalinistiska
Kommunistiska Partiet behöll i stort
sett sina starka fästen på Västkusten:

Göteborg 2 505 röster (0,79 procent),
Gislaved 610 röster (3,42 procent),
Karlshamn 520 röster (2,56 procent)
samt Lysekil där partiet fick tre mandat
och 7,2 procent av rösterna. Det blev inget mandat i Göteborg och i Karlshamn
tappade partiet ett mandat. I gengäld
gick det framåt ordentligt i Lysekil.
Rättvisepartiet Socialisterna både
behöll och stärkte sina positioner i Haninge och Luleå. Däremot misslyckades
den tidigare avdelningen i Umeå, som
bröt sig ur med buller och bång, att försvara sina tre mandat. I Stockholm fick
RS bara 0,07 procent, medan partiet i
Göteborg med sina 0,28 procent hamnade en hundradel över Socialistiska
Partiet (0,27 procent).
Socialistiska Partiet ställde bara upp
i några få kommuner och lyckades inte
särskilt bra. I Köping gick det något
bakåt men mandatet försvarades. I Eskilstuna fick SP 0,24 procent. Den tidigare avdelningen i Västervik ställde
nu upp under namnet Socialisterna –
Välfärdspartiet och fick 3,22 procent av
rösterna.

Resterna av det gamla Moskvatrogna
SKP har ett visst stöd i några kommuner i Norrbotten, framför allt i Gällivare
(där man fick 4,62 procent), men är idag
en utrotningshotad företeelse.
I Kiruna lyckades den nybildade
Knegarkampanjen vinna 2,59 procent
(375 röster) med en valkampanj som avviker betydligt från den som bedrevs av
de andra till stor del självgoda vänsterpartierna.
Valresultatet för vänstern till vänster om v bekräftar, med andra ord, Arbetarmakts politik. Det enda sättet att
i nuläget påbörja arbetet med att skapa
ett nytt antikapitalistiskt arbetarparti
är att börja med gräsrotsarbete där
erfarna aktivister kan arbeta sida vid
sida med tidigare oorganiserade. Det
är i motståndet mot Alliansens nya
4-årsperiod som vi kan börja skapa ett
motstånd underifrån. De nuvarande
vänsterpartierna saknar inte bara program och politik som är revolutionära,
de blockerar också – med sin organisatoriska sekterism – framväxten av en
ny rörelse.
Per-Olof Mattsson

Arbetarmakts arbete under
valrörelsen

U

nder valrörelsen prioriterade
Arbetarmakt arbetet mot
Sverigedemokraterna.
I
Stockholm deltog vi i Röda
Linjens arbete. Med Röda Linjen delade vi ut upp emot 6 000 flygblad i
arbetarförorterna längs med tunnelbanelinjen mot Norsborg. Huvudfokuset låg på Skärholmen, Vårberg och
Bredäng. Flygbladen togs emot mycket
bra och vi knöt till oss intresserade. Vi
deltog också på socialdemokraternas,
vänsterpartiets och LO-fackens valupptakt på Långholmen och spred mate-

rial. Utöver detta deltog vi också med
ungdomsorganisationen
Revolution
och delade ut flygbladen vid Sverigedemokraternas valstuga vid två tillfällen. SD:arna var sura, men flygbladet
mötte bra gensvar från många förbipasserande.
Utöver detta deltog Arbetarmakt i
mobiliseringarna mot SD:s torgmöten.
Mest framgångsrik var protesten i
Göteborg, där kamraterna tillsammans
med Göteborgs Nätverk Mot Rasism
omöjliggjorde SD:s närvaro med en
större blockad. Även i Stockholm hade

Jimmie Åkesson uppenbara svårigheter
att höras. I Norrköping organiserade
kamrater i Revolution och Arbetarmakt
tillsammans med nätverket Klasskamp
Östergötland en lyckad protest, som
fick SD att ställa in torgmötet samtidigt
som kamraterna fick bra profilering i
medierna.
Nu fortsätter arbetet i Stockholm
och Göteborg, och i Revolutions i Norrköping, med att bygga en kämpande antirasistisk massrörelse mot Sverigedemokraterna och högerpolitiken.
Gunnar Westin
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Vad bör göras i GNMR?
Göteborgs antirasistiska rörelse måste vinna lokal
gräsrotsförankring.

O

m det tidigare för någon inom
vänstern var oklart så visade
det sig nu, efter Sverigedemokraternas intåg i riksdagen, med all tydlighet hur nödvändig
en massomfattande kamp verkligen är.
Det visade sig också att detta intåg var
tillräckligt för att få tjugo tusen på gatorna efter en halv dags spontan mobilisering och säkerligen nog för att väcka
upp tiotusentals fler.
Orsaken till SD:s uppkomst och frammarsch finns varken i den s.k. mänskliga naturen, psyket eller i idéernas
värld, som en och annan borgerlig intelektuell (av vilka en hel del går att
finna också inom den radikala vänstern)
vill förklara bort det. Sverigedemokraternas rötter är, om vi vill bekänna oss
till marxismen, av materiell natur. Den
rasistiska vågen i Europa, av vilken SD
bara utgör en lite försenad del, beror i
första hand på kapitalismens sociala
kris. I en sådan situation söker de minst
politiskt medvetna skikten en utväg
bortom de etablerade parlamentaristiska partierna, som i verkligheten ändå
har utelämnat dem oskydade inför krisens fulla verkan. Av dessa tillhör en hel
del arbetarklassen, som valresultaten
har tydligt visat. Under påverkan från
ett högerpopulistiskt arbetarfientligt
parti söker man sedan syndabockar.
I stället för 30-talets judar så har
man nu invandrare och muslimer. Det
finns alltså en direkt förbindelse mellan
den borgerliga regeringens politik och
högerpopulismens tillväxt.
Därför måste också kampen mot SD
nödvändigtvist också vara kampen mot
regeringen och systemet som sådant,
dvs den måste nödvändigtvist vara arbetarklassens kamp mot kapitalistklassen. Det omvända gäller också. M.a.o.
så ligger orsakerna till SD:s framfart
i frånvaron av klasskamp som skulle
kunna kanalisera missnöjet med situationen bort från rasismen och till en
kamp mot den borgerliga regeringen
och hela systemet som sådant.
Alla dessa materiella krafter som
hänger ihop så bra: regeringen, krisen,
socialdemokratin och sverigedemokra-
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terna är uppenbarligen alltför stora för
att de skulle kunna tacklas av små vänstergrupper, som sammanlagt består
av hundratals snarare än tusentals aktivister. De enda som har potentialen
för att kunna sätta sig emot den förödande utvecklingen är breda skikt inom
arbetarklassen på sina arbetsplatser,
fackföreningar, skolor, förorter, osv.
Och genom protesterna dagen efter valet visade tusentals av de klart att de
tittar i riktningen mot kampen. Kunde
de visat det på ett bättre sätt? För varje
person som kom ut denna dag så fanns
det säkerligen 5 eller 10 som inte kunde
göra det eftersom de antingen inte fick
reda på det eller inte har för vana att
ansluta sig till politiska protester. Och
därför är de som anser att det i nuläget
är helt omöjligt att omvandla arbetarklassens passivitet till klasskamp antingen småsinta ciniker eller fullständigt
demoraliserade människor, som dock
bör tas om hand av sina kamrater, men
vilkas politiska råd det vore absolut
förödande att lyssna på.
Arbetarklassens enorma potential
kommer dock att förbli passiv om den
radikala vänstern inte hittar ett sätt för
att utnyttja den och omvandla den till
kraftfull klasskamp. Arbetarmakt har
tex i Göteborgs Nätverk mot Rasism
under det hela föregående året argumenterat för att nätverket, som i sig
samlar de kämpande delarna av Göteborgs vänstern, skulle inrikta sig på att
bygga en massrörelse bland arbetarna
i de fattiga förorterna. Inte bara ansåg
vi detta vara nödvändigt pga risken för
en frammarsch av extremhögern efter
valet, utan också p.g.a. nödvändigheten
att organisera ett massivt motstånd
mot regeringen, vilka, som vi såg, hänger oskiljaktigt ihop med rasismen.
Vi drev konsekvent förslaget om att
GNMR skulle ombildas från ett nätverk
av olika vänstergrupper till en organisation som bygger på enskillt medlemskap för att underlätta i första hand för
ungdomarna i förorterna att gå med.
Vi argumenterade också konsekvent
för byggandet av lokala avdelningar av
GNMR i de olika stadsdelarna.

I nuläget är det så att om förortsungdomarna vill gå med i GNMR så
måste de först gå med i någn av de
vänsterorganisationer somt utgör nätverket. Någon annan möjlighet finns
helt enkelt inte. Detta är mycket svårt
eftersom det helt enkelt inte gäller att
gå med i en rörelse som för en försvarskamp för ens egna mest omedelbara intressen, utan man måste först acceptera
en av vänsterorganisationernas politik i
sin helhet. Speciellt svårt blir detta för
de som inte har en vana av att vara med
i politiska grupper, och då handlar det
om minst 9 av 10 förortsungdomar. Det
är dessutom en mycket långsammare
och mer genomtänkt process att gå med
i en vänsterorganisation. Kampen har
helt enkelt i nuläget ingen tid för att
vänta på de olika vänstergruppernas
lånsamma tillväxtprocess.
Vårt förslag avfärdades dock på ett
möte under våren av bland andra Rättvisepartiet Socialisterna och flera autonoma grupper. Detta har nu visat
sig vara ett misstag. För hade GNMR
i nuläget haft bara väldigt små och
begränsade lokala antirasistiska celler, i åtminstone några av de största
Göteborgsförorterna, så hade vi kunnat
rekrytera tiotals om inte hundratals
till dessa under dagarna som följde
på valet. Vi hade på detta sätt kunnat
lägga åtminstone en grund till en massrörelse. Vi vill påpeka detta enbart i
syftet för att visa att GNMR har fortfarande chansen att välja denna väg.
Inte pga att Arbetarmakt vill det, utan
eftersom det uppenbarligen underlättar
byggandet av ett effektivt motstånd mot
SD, den borgerliga regeringen och dess
kapitalistiska mentorer.
GNMR:s främsta uppgift under de
viktiga månader som nu ligger framför oss måste därför vara att tålmodigt
sätta upp lokala celler i de viktigaste
stadsdelarna, bestående av de GNMRaktivister som bor i dessa områden.
Förorterna har visat att de är redo för
en strid. Det är vårt ansvar att hjälpa
de organisera sig.
Senad Kadic
Arbetarmakt, Göteborg
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Vad innebär den turkiska
folkomröstningen?
I folkomröstningen den 12 september
godkände de turkiska medborgarna ett
antal konstitutionella förändringar som
föreslagits av det styrande Rättviseoch Utvecklingspartiet (AKP), inklusive
flera som stärker arbetares och förtryckta gruppers rättigheter.
Men en del kritiker – främst Republikanska Folkpartiet (CHP) och
Nationalistiska Rörelsepartiet (MHP)
– pekar på förändringar som undergräver Turkiets sekulära status, liksom
domarkårens oberoende. En flagrant
underlåtenhet i reformerna – som ignoreras av de stora partierna – är
erkännandet av det kurdiska folkets
nationella och kulturella rättigheter,
vilket ledde till en framgångsrik bojkott
från det prokurdiska Freds- och Demokratipartiet (BDP).
Vilka förändringar föreslogs i folkomröstningen och vilket svar fick de från
väljarna?
Åtgärderna utgör tillägg till omkring
20 paragrafer i konstitutionen. Förbättringar av jämställdhet, inklusive positiv diskriminering, rättigheter för barn
och familjer, liksom skydd av datorer,
kan betraktas som progressiva. Det
samma gäller fackliga rättigheter och
rätten till kollektivavtal för anställda i
offentlig sektor, och speciellt avlägsnandet av förbudet mot generalstrejker och
politiska strejker och solidaritetsstrejker. Å andra sidan försöker inrättandet
av ett medlingsorgan att institutionalisera klassamarbetet.
Många förändringar berör militären
och domarkåren. En viktig åtgärd är avlägsnandet av paragraf 15, som förbjuder åtal mot ledarna för militärkuppen
1980. Kuppen stöddes av USA och ledde
till massgripanden, tortyr, försvinnanden och även avrättningar.
Efter att ha låtit högerextrema terrorgrupper som Grå vargarna att angripa och mörda arbetare och vänstermilitanter ingrep armén och uppträdde som
nationens räddare. Medan de fascistiska gängen nu blev kontrollerade, kom
det stora nedslaget på vänsterpartierna
och arbetarnas organisationer.
Ekonomiskt innebar kuppen nyliberalism, en öppning mot den globala
ekonomin, lönestopp och minskad offentlig sektor. Teoretiskt kan kuppens
förövare nu åtalas när deras immunitet

avskaffats. Andra förändringar ses
emellertid av många som ett försök av
AKP att i sitt eget intresse undergräva
domarkårens oberoende. Konstitutionsdomstolen ska exempelvis utökas och
en del av dess medlemmar ska utses av
parlamentet – för närvarande kan bara
presidenten utse dem.
Även om AKP formellt har brutit med
sina föregångares islamistiska tradition, hävdar kritiker att de har en dold
dagordning och kan använda sin parlamentariska majoritet till att påverka
domstolarna och därmed undergräva
Turkiets sekulära stat.
Jasidan fick 58 procent av rösterna,
men det höga valdeltagandet på 74 procent döljer betydande regionala variationer. Provinsen Istanbul – den största
– höll sig runt genomsnittet, medan
provinsen Ankara, som inkluderar själva huvudstaden, uppnådde 80 procent
och andra närmade sig 90 procent. I de
kurdiska provinserna följdes emellertid BDP:s bojkott i stor utsträckning,
med ett deltagande på bara 9 procent i
Hakkâri. BDP:s deputerade Sırrı Sakık
välkomnade detta och sade: ”Det som
kurder kräver är en ny konstitution för
att lösa det kurdiska problemet och en
process med dialog.”
Hur ska revolutionärer ställa sig
till den turkiska folkomröstningen?
Socialister måste vara väl medvetna
om att proklamerade rättigheter och
verkliga rättigheter är två olika saker.
Där demokratiska rättigheter förverkligas under kapitalismen, är de alltid
underordnade den härskande klassens
verkliga makt. Existensen av formell
demokrati ökar emellertid starkt arbetarnas möjligheter att organisera sig
oberoende som en klass i fackföreningar, partier m.m. Begränsning av rättigheter, som antifackliga lagar, begränsar tvärtom sådana organisationer
materiellt.
Kampen för att försvara och utvidga
demokratiska rättigheter under kapitalismen är dessutom ett väsentligt inslag i arbetarnas kamp. Med den rätta
taktiken från revolutionärernas sida,
kan kampen för demokrati bidra till att
avslöja kapitalismens begränsningar
inom den politiska sfären, och därmed
skapa en bro mellan dagens strider och

kampen för socialismen. Alternativet –
att socialister struntar i demokratiska
frågor – lämnar det politiska fältet fritt
åt borgerliga och småborgerliga krafter,
inklusive de mest reaktionära och rasistiska.
Där arbetarna är splittrade genom
sin nationalitet, kan förnekandet av
minoriteters rättigheter – inklusive rätten till fullständigt avskiljande – inte
vara en likgiltig fråga. Revolutionära
socialister i Turkiet och överallt måste
ovillkorligt stöda den kurdiska minoritetens rättigheter.
Enbart av den anledningen skulle vi
ha bojkottat folkomröstningen den 12
september. Åtgärder som främjar klassamarbete, tillsammans med tvivelaktigt mixtrande med rättsväsendet,
stärker ännu mer argumentet för bojkott. De progressiva förändringarna i
sociala rättigheter och arbetarnas rättigheter överväger inte dessa faktorer.
När vi ser Turkiets konstitutionella
reform i samband med det vidare syftet
att bli medlem i EU, som utformats för
att integrera den turkiska ekonomin
och staten i projektet för ett Europa som
huvudsakligen domineras av den franska och tyska imperialismen, faller dess
demokratiska trovärdighet ännu mer.
Folkomröstningens resultat innebär
att AKP nu kommer att arbeta fram
ett förslag till en ny konstitution innan
nästa års allmänna val. Det kommer att
ännu mer konsolidera partiets utveckling till ett center-höger-, nyliberalt parti i mittfåran. Den huvudsakliga oppositionen kommer från center-vänstern i
CHP, med högernationalisterna i MHP
väntande i kulisserna. Samtidigt som
CHP beskriver sig själva som socialdemokrater, och är anslutet till Socialistinternationalen, är det i verkligheten
ett vänsterpopulistiskt parti.
Under dessa omständigheter är det
nu en central uppgift för revolutionära
socialister i Turkiet att utarbeta en taktik som behövs för att föra in arbetarna
på den demokratiska kampens arena
som en oberoende kraft. I samband
med detta, som en del av den bredare
klasskampen, kan möjligheter skapas
för att bygga upp ett nytt, revolutionärt
arbetarparti i Turkiet.
Chris Newcombe,
Workers Power Britain
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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

