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FÖR EN KÄMPANDE
ARBETARRÖRELSE!
I TIDNINGEN:
∙ Brevbärare i Stockholm organiserar sig
∙ Intervju med ordförande för Kirunas gruvarbetare
∙ Har Vänsterpartiet en antirasistisk strategi?
- Klasskamp och antirasism måste gå hand i hand
∙ Kämpa för en värdig och rättvis sjukförsäkring!
∙ Revolutionerna i Nordafrika
∙ Imperialismens roll i Libyen
∙ Egyptens arbetarklass skådad från insidan
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A

tt befinna sig i Sverige under
dessa tider är ibland lite som
att befinna sig på en annan
planet. I Nordafrika och Mellanöstern rasar kampen mellan folkmassor som fått törst på frihet och de
regimer som bygger på ett förnekande
av densamma. I Egypten, ett av områdets viktigaste länder, ledde en revolutionär mobilisering till att den gamle
diktatorn Mubarak till slut tvingades
avgå.
Och det är inte bara i denna region
av världen som det brinner i knutarna.
I USA har arbetare börjat mobilisera
mot antifackliga förslag och förödande
nedskärningspaket, och i februari och
mars marscherade tiotusentals arbetare i Wisconsin inför världens ögon,
och ockuperade statshuset. Samtidigt,
i Europa, böljar mobiliseringarna fram
och tillbaka. I höstas intog miljoner
fransmän gatorna och strejkade mot
Sarkozy-regeringens angrepp på pensionerna i den största mobiliseringen
sedan 1968. I Storbritannien marscherade i februari upp emot en miljon människor för att protestera mot den borgerliga regeringens nedskärningsplaner.
I Portugal bidrog det massiva folkliga
missnöjet och en våg av strejker till
premiärminister José Sokrates avgång
i mars. Under ett möte i Bryssel dagen därpå, där Sokrates meddelade de
andra kommissionärerna att han inte
längre var premiärminister, massmobiliserade Europafacket tiotusentals arbetare som protesterade utanför under
parollen ”vi vägrar betala för en kris vi
inte skapat”. Samtidigt som etablissemangets europeiska politikerkår försökte
vaska fram nya miljarder för att säkra
franska och tyska storbankers intressen
slogs radikala arbetare med kravallpolisen utanför.
Vi lever helt uppenbart i en värld som
skriker efter social frigörelse. Frigörelse
från det arbetslöshet, från fattigdom,
från kapitalisternas angrepp på arbetsförhållanden, från miljöförstöring, från
imperialismens krig och från diktatoriska regimers undertryckande av de mest
grundläggande demokratiska fri- och
rättigheterna. Det är inte förvånande
att fler människor jorden runt drar
slutsatsen att en verklig frigörelse
måste betyda en uppgörelse med hela

Offentligt möte i Stockholm:

En värld drabbad av kriser och krig, och en höger
på frammarsch: Hur kan vi gjuta liv i den svenska
arbetarrörelsen?
Arr. Arbetarmakt
Tid: Onsdag 18 maj kl.19
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41 (närmsta t-bana
Rådhuset), Erlanderrummet, 2 våningen.

det system som bygger på klassförtryck
och på bevarandet av en numerärt obetydlig elit, i vars händer den samlade
egendomen idag ligger. De senaste
månadernas mobiliseringar –från Kairo
till Wisconsin – visar också att det är
arbetarklassen som utgör den verkliga
kraften i protesterna. När arbetare börjar organisera sitt motstånd och uttrycka de gemensamma intressena genom
att backa upp kraven med handling, då
sätts världen i gungning och rörelse.
I Sverige tycks dock allt det här, för
den genomsnittlige betraktaren, om inte
världsfrånvänt så åtminstone avlägset.
Den svenska ekonomin utvecklas ”positivt”, kan vi läsa i DN Ekonomi, och den
borgerliga regeringens politik skänker
landet ”stabilitet”. Men även här finns
tillväxande sprickor i fasaden. Moderatregeringens sjukförsäkringsreform har
lett till omfattande protester från breda
grupper i samhället som vänder sig mot
att de svagaste ska behandlas som en
sorts parasiter. ”Högkonjunkturen” är
också symptomatisk för kapitalismens
nuvarande tillstånd: Samtidigt som
företagen kammar hem storvinster går
hundratusentals arbetslösa. Och de
som arbetar under otrygga anställningsformer fortsätter att utgöra en allt
större del av arbetsstyrkan. Uppgången
är i högsta grad är en uppgång för de
rika, samtidigt som den betalas av arbetarklassen. Det får en rad uttryck.
Ett är att bostadssegregationen fortsätter att växa i storstäder som Stockholm,
där den unga och lågavlönade arbetarklassen hamnar allt längre bak i bostadsköer som fortsätter att växa.
Samtidigt går rasistiska krafter som
Sverigedemokraterna framåt och spelar
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på missnöjet med den ökande otrygghet som infinner sig som en följd av
högerutvecklingen.
Det finns alltså en rad motsättningar
som växer i det tysta, och som en dag
måste resultera i en öppen strid om vad
det är för samhälle vi ska leva i. Vi är
dock inte där ännu, men händelserna
i den övriga världen vittnar om att de
öppna motsättningarnas uttryck förr
eller senare måste komma också hit.
Vi gör bäst i att förbereda oss redan
nu. Och vi kan inte vänta med att börja
kämpa. Att förstå omvärlden är viktigt
om vi ska kunna förändra den. Därför
bjuder vi i det här numret av Arbetarmakt på en rad artiklar som syftar till att
ge inblick och förklaring till några av de
frågor som idag står på dagordningen.
Vi tar läsarna med till revolutionerna i
Nordafrika, till Egypten och Libyen, ett
val av fokus som väl knappast behöver
motiveras närmare. Vi fortsätter också
att utveckla antirasistiska marxistiska
argument, i detta nummer kring frågor
som integration och gränskontroller. Vi
uppmärksammar också gruvarbetares
situation i Kiruna, och intervjuar Kiruna gruvklubbs ordförande Jari Söyrinki.
Vi skriver också om brevbärares kamp i
Stockholm för att bjuda motstånd mot
Postens angrepp, och intervjuar en
brevbärare från Storbritannien som delger läsaren erfarenheterna av de senaste årens strejker som organiserats mot
Royal Mail. Vi hoppas att det samlade
materialet det ska inspirera till diskussion och engagemang, och på så bidra
till att vända det nuvarande lugnet som
i allt för hög grad präglar den svenska
klasskampens utveckling.
Redaktionen
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Stockholm:

STARK organiserar kampanj mot
rasistiskt väktar- och snutvåld

S

TARK (Stockholms Antirasistiska Kulturförening) har tagit
initiativ till en kampanj mot det
ofta förekommande våldet från
snutar och ordningsvakter. Det började
med att STARK antog ett stöduttalande
för Ismail Essakali, sångare i reaggebandet Slag Från Hjärtat, efter att han
misshandlades av ordningsvakter en
natt i december. Ismail togs in i ett s.k.
”trygghetsrum” där vakterna tryckte
ner honom på golvet och satte skorna i
ryggen på honom tills han spydde. Samtidigt kallade man Ismail för ”blattejävel” och ”svarting”. Ismail anmälde, men
ärendet lades ned i brist på bevis. Då
hade dessutom filmmaterial från ingripandet under märkliga omständigheter
försvunnit ur SL:s arkiv.
Ismail vittnade också om att vakterna placerat en bit cannabis i hans
ficka. Det var detta som förorsakade
en rättegång mot Ismail som hölls den
6 juni vid Stockholms rådhus. Ismail
hade förnekats rätten till advokat, och
åklagaren förlitade sig utan att tveka
på den historia som en av de kallade
ordningsvakterna berättade. Kamrater
i STARK slöt upp på rättegången med
tröjor med texten ”Vi vaktar väktarna”
för att visa sitt stöd för Ismail och för att
visa vakterna att antirasistiska krafter
inte tänker stå passiva när de utsätter
t-baneresenärer som Ismail för rasistiskt våld.
Nu organiserar STARK en kampanj
mot väktar- och snutvåldet, som oftast
slår mot just icke-vita och människor ur
arbetarklassen i förorterna. Den 28 maj
planerar föreningen att tillsammans
med andra antirasistiska organisationer och engagerade ungdomar demonstrera mot det rasistiska väktar- och
snutvåldet. STARK kommer också att
försöka organisera ett vittnesseminarium där man låter personer som utsatts
för misshandel berätta sin historia för
allmänheten.

Aktivister i STARK deltog i Ismails rättegång
Arbetarmakt stödjer STARK:s kampanj. Det är hög tid att protestera och
mobilisera i den här frågan. Det är
allmänt kännt att vakter och snutar
återkommande utsätter personer med
icke-vit bakgrund för diskriminering
och våld. Det är vanligast förekommande i tunnelbanan och i krogköerna,
där krogägare ofta instruerar vakterna
att diskriminera i kön. För den som
drabbas finns nästan ingen möjlighet
till upprättelse. Rättssystemet skyddar
vakterna och snutarna.
STARK:s kampanj reser frågor om vilka krav som en rörelse mot väktar- och
snutvåldet borde driva. Vi argumenterar för att vaktbolagen borde förbjudas i
tunnelbanan och i krogköerna. Där det
finns ett verkligt behov av personal som
kan garantera tryggheten för resenärer
och krogbesökare borde sådana funktioner utövas av statligt anställda och

av arbetarrörelsen organiserade trygghetsvärdar. Krogägare borde inte ges
rätten att bestämma vilka som ska släppas in på krogen, och kollektivtrafiken
borde vara skattefinansierad.
Utan diskriminerande köer och höga
priser i t-banan skulle mycket av det
våld som kan uppstå i kollektivtrafiken
eller på krogen minska. Och hur som
helst måste varje socialist vända sig
emot utvecklingen med privata vaktbolag som ges lagliga befogenheter för repression. Vaktbolagen (och poliskåren)
utgör en institutionaliserad repressiv
och reaktionär kraft. Dessa krafter
försvarar det kapitalistiska samhällets
lagar, och kommer att användas mot
arbetarklassen när vi ifrågasätter privategendomen i handling. Också idag
utgör dessa institutioner ett direkt hot
mot enskilda arbetare, icke-vita och ungdomar som råkar komma på kant med
dem.
Gunnar Westin
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Brevbärarna i Stockholm
samlar till motstånd
inärt förslag lyder:
– Stoppa angreppen på brevbärarna!
– Bättre arbetsvillkor ger bättre service!
– Fler trygga anställningar – nej till
bemanningsföretag!
Ett en diskussion enades mötet också
om ett gemensamt uttalande riktat till
alla brevbärare i Sverige och Danmark.

Brevbärare från 8 kontor möttes i Skärholmen

B

revbärarna har i många år varit utsatta för försämringar.
Sedan Posten bolagiserades
1993 har personalstyrkan steg
för steg skurits ner, med ökad arbetsbörda, övertid, sjukskrivningar och förslitningsskador som följd. Som kronan på
verket har våra löner alltmer halkat
efter. Attackerna på våra arbetsvillkor
har de senaste åren tagit ny fart med
projekt som Brev 2010 – samtidigt som
miljarder har delats ut till aktieägarna och miljoner har östs över de högsta cheferna. Detta givetvis har skapat
ett stort missnöje, men brevbärarna i
Sverige har ingen tradition av kamp –
delvis beroende på ovilja att mobilisera
till kamp från fackledningen - och har
hittills inte förmått gå från missnöje till
handling.
Men nu finns det tecken på att det
börjar vända. Ett första steg togs av
brevbärarna i Skärholmen, som trötta
på den allt större arbetsbördan och den
ständiga övertiden bestämde sig för att
samlas och diskutera vad som borde
göras. Efter några möten kom de överens om att sluta jobba övertid frivilligt,
samt att ställa krav på nyanställning
av brevbärare för att minska den allt
för stora arbetsbördan. De bestämde sig
också för att ta ett initiativ och bjuda in
brevbärare från hela stockholmsområdet, oavsett facklig tillhörighet, till ett
gemensamt möte.

24 mars hölls det första brevbärarmötet för Stockholms-regionen. 45
brevbärare från 8 brevbärarkontor slöt
upp. Efter en givande debatt, där deltagarna kunde rapportera om problemen på deras respektive arbetsplats och
vad som borde göras åt saken enades vi
om följande krav:
– Fler fastanställda, flera trygga
anställningar!
– Mindre distrikt!
– Vi vill ha fasta distrikt!
– Följ arbetsmiljölagen – arbetet ska
anpassas efter den enskilda individens
förmåga!
– Nej till bemanningsföretag!
– Nej till alkolås!
Vi kom också överens om att bjuda in
till ett ytterligare möte, för att diskutera
vad som ska göras härnäst - bland annat fanns det ett förslag om att vi skulle
organisera en demonstration.
Det andra brevbärarmötet
Det andra mötet hölls 13 april. Vid detta tillfälle kom 35 brevbärare från 10
kontor. Efter en mer praktiskt inriktad
diskussion än på det första mötet beslöt
vi enhälligt att organisera en demonstration lördagen 14 maj. En kommitté
på 9 personer valdes för de praktiska
förberedelserna. Slutgiltiga paroller
ska utarbetas av kommittén, ett prelim-

För alla oavsett facklig tillhörighet
Alla brevbärare är välkomna att delta,
oavsett fackligtillhörighet. Det vore
givetvis bra om alla kunde samlas i en
facklig organisation, men så ser det inte
ut idag. Det viktiga nu är att samla alla
som vill bidra. Dessutom är de fackliga
organisationerna allt för toppstyrda. Vi
måste därför motsätta oss att SEKO tar
kontroll över rörelsen. Däremot måste
vi uppmana dem att delta och stödja
rörelsen. Det har varit ett ständigt argument från SEKO-ledningen att de
inte kan åstadkomma något utan stöd
underifrån. Nu finns det en rörelse underifrån, så det minsta vi kan kräva är
att SEKO ställer resurser till rörelsens
förfogande.
Rörelsens framtid
Ett första steg blir demonstrationen
lördagen 14 maj. Vi hoppas att så många
brevbärare som möjligt sluter upp, trots
att de flesta saknar demonstrationsvana. Givetvis får alla som stödjer vår sak
också sluta upp. Det är nödvändigt att
visa vårt missnöje och visa allmänheten
att de allt större problemen med postservicen, som upprepade gånger har
uppmärksammats i media de senaste
månaderna inte alls är brevbärarnas
fel. Ett första mål är att visa de andra
brevbärarna att vi är många kräver förbättringar av våra arbetsvillkor, samt
att vinna stöd från allmänheten. Också
viktigt är att sätta press på SEKO inför
nästa avtalsrörelse. Men det vi verkligen skulle behöva är att fortsätta bygga
den rörelse som har börjat för att skapa
en gräsrotsrörelse bland brevbärarna
som inte bara skulle kunna ta verklig
strid för att förbättra vår arbetssituation, utan också skulle vara en viktig
del i att på nytt gjuta kampvilja i hela
arbetarrörelsen.
Brevbärare, Södermalm

Brevbärare i Stockholm har startat en blogg för organisering:

www.brevbararbloggen.wordpress.com

Arbetarmakt 2/2011 ● 5

Uttalande från brevbärarnas stormöte 13 april:

Till alla brevbärare i Sverige och
Danmark: Upp till kamp för att
försvara våra arbetsvillkor!

V

i, brevbärare från tio utdelningskontor i Stockholm, sänder följande uppmaning till
brevbärare i hela landet och
till våra arbetskamrater i Danmark:
Det är dags att stå upp mot postföretagens försök att försämra våra arbetsförhållanden!
Under flera år har de olika aktörerna på post-marknaden ökat sina
vinster genom växande arbetsbördor
på brevbärare och annan personal.
Brevbärare har fått se utdelningsdistrikten växa och stressen öka samtidigt
som lönerna hålls på en i förhållande
till vårt tunga arbete, och i jämförelse
med den övriga arbetsmarknaden, låg
nivå.

Inom de kommande åren planerar
företag som Posten Norden att göra sig
av med massvis av anställda och anlita
bemanningsföretag samtidigt som den
personal som ska få fortsätta ska ha allt
längre turer och mindre kontakt med
arbetskamrater.
Vi är inte maskiner – vi är människor, och vi måste nu ta upp kampen för
att brevhanteringen i framtiden ska
präglas av anständiga arbetsförhållanden. Vi vill ha en trygg arbetsplats,
vi vill slippa stressa, tvingas jobba övertid, slippa övervakning, och vi vill ha
trygga anställningsvillkor.
Under åren av angrepp har organiseringen på arbetsplatserna försvagats.

Den utvecklingen måste vändas – vi
måste få igång engagemanget på golvet och börja stå upp för varandra tillsammans. Vi uppmanar nu brevbärare
som ser detta behov att överallt börja
organisera sig och sina arbetskamrater,
oavsett vilket fack man är med i, för att
börja formulera sina krav så att vi tillsammans kan göra våra röster hörda.
Vi sitter alla i samma båt, och nu måste
vi börja ro tillsammans.
Solidariska hälsningar
Stormötet för brevbärare i Stockholm, 13 april

Intervju med brittisk brevbärare

I

Storbritannien
har
brittiska
Posten genomfört en offensiv mot
brevbärarna som i många avseenden liknar den som Posten är inne
på. Brittiska brevbärarna har en tradition av att stå upp för varandra och
göra motstånd, och både 2007 och 2009
organiserades spontana strejker som
spred sig som löpeldar över landets
postkontor. Men trots motståndet led
brevbärarna nederlag. Arbetarmakt
intervjuar här Sandy Stevens, fackligt
aktiv brevbärare och medlem i vår brittiska systerorganisation Workers Power, som ger sin syn på lärdomarna av de
brittiska brevbärarnas kamp och hur
svenska brevbärare kan undvika att gå
samma öde till mötes.
Arbetarmakt: Under hösten 2009 organiserade brevbärarna i Storbritannien en strejk för att försvara sig mot
Royal Mails angrepp. Som en av dem
som deltog, kan du ge våra läsare en
kort sammanfattning av vad målet med
strejken var och hur den åstadkoms?
Sandy: Javisst! Strejken 2009 hade ut-

lysts av facket för att slå tillbaka mot
företagets planer på att säga upp ett
avtal, som vi vunnit genom en tidigare strejk 2007. Den föregicks dock av
en vild strejk. Bakgrunden var att cheferna motsatte sig att de skulle behöva
förhandla om brevbärarnas ”flexibilitet”, för att istället egenmäktigt kunna
bestämma över våra arbetsvillkor. De
drev också igenom en s.k. ”affärsplan”
som syftade till att åstadkomma massiva besparingar genom att slå ihop
utdelningsdistrikt, skära ned antalet anställda och öka arbetsbördan
för brevbärarna. När de började med
detta i London blev svaret ett utbrott
av spontana strejker på lokala kontor
som spred sig till andra delar av landet.
Detta skapade ett massivt tryck på våra
fackliga ledare att utlysa en strejk i nationell skala, vilket de inte ville. De parlamentariska valen närmade sig, och
då de antog att en inkommande Toryregering skulle privatisera posten, ville
de inte stöta sig med Labour-partiet
som då satt vid makten.
I slutändan kallade de till strejk i oktober, men blåste av den bara efter två

dagar trots att inget uppnåtts. Det provocerade fram en våg av vilda strejker i
Skottland när chefer började trakassera
brevbärare som vägrade följa de fackliga
representanternas uppmaningar om att
man skulle bryta strejkvakten. Det var
precis samma mönster som inträffade
2007. Men rörelsen var för svag för att
kunna ta initiativet och efter månader
av hemliga förhandlingar bakom ryggen på brevbärarna så sydde de fackligas ledarna ihop en rutten kompromiss
som innebär att facket deltar i ett omfattande samarbete kring nedskärningar som Royal Mail vill genomföra, och
som innebär att fler än ett av tre kontor
kommer att stängas.
I min region såg vi inte en enda fackföreningsfunktionär inför strejken – de
ville inte ha den och gjorde inget för att
bygga den – de dök upp först när det
var dags att sälja uppgörelsen till våra
medlemmar! Vissa av mina arbetskamrater förlorade omkring 400 kr i veckan
på kompromissen, som innebar att vissa
brevbärare fick lite mer och andra mindre i ett försök att härska genom att
söndra. Facket lyckades driva igenom
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Brittiska brevbärare har en tradition av kamp
uppgörelsen i en medlemsomröstning
där många upprörda brevbärare i avsmak över deras ledares beteende avstod
från att rösta. Den fackliga vänstern
stod tandlös inför denna utveckling. De
tongivande vänstergrupperna hade tidigare dragit sig för att försöka få till
stånd en självständig gräsrotsrörelse
bland brevbärarna, så det saknades en
organiserad opposition gentemot ledarskapet. Workers Power berättade om
hela utvecklingen på www.redpostie.
com.
Arbetarmakt: Vad har hänt sedan
denna kamp? Hur ser situationen ut för
brevbärarna i Storbritannien idag?
Sandy: Situationen är som man kan
förvänta sig efter ett nederlag – en
mycket tyngre arbetsbörda som äldre
brevbärare måste leva med, och som används av chefer för att få bort erfarna
fackföreningsaktivister. Man lägger
ner terminaler, där breven sorteras innan de skickas till utdelningskontoren,
på löpande band. I mitt eget område i
nordöstra England läggs fem av nio
terminaler ned, i London handlar det
om två av tre. Tiotusentals brevbärare
kommer att tvingas pendla mycket längre sträckor för att kunna ta sig till sina
jobb om de inte vill förlora sina jobb. Än
så länge är uppsägningarna frivilliga,
men Tory-regeringen är nästan färdiga
med sitt nya lagförslag om privatisering
av posten. Hittills har fackföreningsledarna hotat med att strejka mot vissa av
villkoren efter genomförd privatisering,
men inte innan för att slå mot privatiseringen i sig. Samtidigt har anställda
som jobbar på postkontoren (där man
säljer frimärken och hanterar paket)
fått se sin lön ligga kvar på samma nivå
under två år, och de röstade nyligen 93
procent av medlemmarna för att gå ut
i strejk. Vi har nyligen sett flera lokala
demonstrationer mot privatisering och

”modernisering”, även om vi inte har
rätt att strejka mot nedläggningarna
enligt kollektivavtalet. Så det finns
vissa tecken på en återhämtning och en
vilja till förnyad kamp, vilket är positivt.
Arbetarmakt: Vad behövs för att kunna slå tillbaka mot den borgerliga regeringens privatiseringsplaner?
Sandy: Vi behöver en gräsrotsrörelse
bland brevbärarna som kan debattera
en strategi för att stoppa privatiseringen och moderniseringen via en landsomfattande strejk. I dagens situation,
när arbetare på andra fronter tillsammans med studenter motsätter sig regeringens massiva besparingsåtgärder
så måste brevbärarnas kamp sammanföras med andra arbetargruppers kamp
för att störta den här regeringen. Fackföreningsledarna fortsätter att röra sig
väldigt långsamt eftersom de inte vill
säga upp det avtal de själva undertecknat, så de nöjer sig med att skriva brev
till ministrar och med att organisera
vissa demonstrationer. Men de kommer
inte att tillåta en strejk, eftersom det är
detta avtalet bygger på. En demokratisk
gräsrotsrörelse skulle kunna ersätta sådana företrädare med kämpande representanter direkt från golvet, direkt
demokratiskt ansvariga inför och möjliga att ersätta av arbetarna genom demokratisk kontroll underifrån. Sådana
företrädare borde motta en genomsnittlig arbetarlön, och inte de hundratusen pund om året som våra nuvarande
företrädare tjänar, vilket motsvarar
ungefär fem gånger så mycket som den
vanlige brevbärarens lön.
Arbetarmakt: Brevbärare i Sverige
saknar tyvärr den radikala tradition
av kamp som återfinns bland andra arbetargrupper. Inga strejker har organiserats på mycket länge. Nu, givet om-

www.redpostie.com

fattande angrepp från Nordiska Posten
behöver de snabbt lära sig hur de ska
slå tillbaka om de ska kunna försvara
sin nuvarande ställning. Vilket är ditt
råd till dem?
Sandy: Vänstern säger ofta att det är
för tidigt för att ta initiativ till byggandet av en gräsrotsrörelse. De vill istället befinna sig på god fot med delar av
den fackliga byråkratin som lutar mer
åt vänster, och bygga en strategi baserad på sådana allianser. Det betyder
att man tidigt börjar kompromissa
om nyckelkrav och att inriktningen
på kampen blir urvattnad. Man vill
helt enkelt inte kritisera sina vänner
för hårt för att kunna bevara en relation med dem till vilket pris som helst.
Men det fungerar aldrig. Den fackliga
byråkratin kommer inte att förändra
sitt sätt att arbeta genom sådana allianser, och därför försitts viktiga tillfällen. Då är det plötsligt ”för sent” för att
ta självständiga initiativ. En konferens
för att etablera ett gräsrotsnätverk och
utveckla en strategi för kampen, vilket
kan inkludera kampanjer kring konkreta, omedelbara frågor som brevbärarna
ställs inför, och att kombinera sådant
arbete med solidaritet med andra grupper som går ut i kamp, att argumentera
för strejk som ett sätt att svara på
angrepp, att kandidera i val till fackliga positioner eller i val, allt detta är
viktigt. En sådan rörelses inställning
måste vara att göra gemensam sak
med ledarna när de kämpar, men utan
dem eller emot dem när det krävs. Om
vi i Storbritannien hade kunnat bygga
en sådan organisation när de första
moderniserings-angreppen kom 2001
så hade vi kunnat befinna oss i en helt
annan situation idag, och haft möjlighet
att segra i strejken 2007. Från små steg
på ett tidigt stadium, eller en oförmåga
att ta sådana steg – föds både framtidens framgångar och nederlag.
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Östgötatrafiken planerar
avgiftshöjningar i sommar
Arbetarmakt i Norrköping svarar med kampanj

V

i är många som minns skandalen kring Östgötatrafikens
förra vd Leif Johansson, som
avgick i oktober 2009 men fortsatte kvittera ut fantasibelopp utan att
jobba. Den 1 oktober lämnade Leif sin
post till förmån för efterträdaren Paul
Håkansson. Några månader tidigare
hade han fått ut sin pensionsförsäkring
på närmare 3 miljoner som ett engångsbelopp. Leifs arbetsuppgifter efter oktober blev att lära upp sin efterträdare
och göra vissa uppdrag hemifrån. Hemmakontoret med en hyra på 2000 kr i
månaden fick han betalt av Östgötatrafiken. Han fick också en månadslön

trafiken är på väg att sätta sig i blåsväder igen. Bolaget har nämligen öppnat upp för en höjning av biljettpriserna.
”Ska vi begära mer skattepengar eller
ska vi finansera ökade kostnader via
våra kunder?”
Denna fråga ställde Sylvia Rydström,
informationschef på Östgötatrafiken, i
Folkbladet den 9 februari.
”Det kommer att bli vissa justeringar av priserna. Vi har inte gjort några
förändringar sedan 1 januari 2009” sa
Lina Thurfjell, marknadsansvarig på
Östgötatrafiken, i Motala & Vadstena
Tidning den 25 mars.
Det finns alltså all anledning att ana

på den blyga summan av 111 913 kronor. Den 31 augusti blev han befriad
även från dessa uppgifter men fortsatte
att vara anställd fram till 31 december
och kunde sitta och rulla tummar för
111 913 kr i månaden. Den 31 december
sades anställningen upp och fram till 15
mars 2012 har Leif Johansson betald
semester. (Källa: SR Östergötland)
Under den tid Leif suttit hemma och
pillat sig i naveln kommer han att ha
cashat in över 3 miljoner kronor. Han
har därtill fått ut cirka 3 miljoner i pensionsbelopp.
När detta uppdagades var det
naturligtvis många som blev upprörda.
Protester blossade upp på internet och
det skrevs artiklar. Halva styrelsen
lämnade sina platser för att skydda sitt
anseende.
Och nu verkar det som att Östgöta-

oråd.
Sylvia Rydström i Folkbladet igen:
”Ja det är ju styrelsens beslut och om
det blir en höjning träder den i kraft
efter sommaren”
Hon anger utbyggd trafik som en av
anledningarna till de ökade kostnaderna. Och det stämmer säkert. Men låt oss
inte glömma den andra sidan av myntet. Östgötatrafiken gick med en förlust
på 1, 8 miljoner kronor 2009. Inte på
grund av utbyggd trafik, utan på grund
av vd-löner: ”Förlusten beror på att vi i
2009 års bokslut tagit alla kostnader för
Leif Johanson, även de kostnader som
finns 2010” sa Paul Håkansson till SR
Östergötland den 31 mars 2010.
Paul Håkansson själv har ”bara” en
lön på 91 000 kr i månaden, enligt NT.
Och den lönen vill Östgötatrafiken
tydligen att vi ska vara med och betala

genom höjda avgifter.
På grund av hoten om höjda avgifter
har vi i Arbetarmakt startat en kampanj med det direkta målet att förhindra avgiftshöjningar. Priserna är höga
som de är och måste sänkas, inte höjas.
I första hand vill vi förhindra de hotande höjningarna. Men därefter vill vi
också se en sänkning. Långsiktigt är
målet en helt avgiftsfri kollektivtrafik
i Östergötland, helt finansierad genom
beskattning. Och det måste vara en rättvis beskattning, där den rika överklassen betalar mycket mer än vanliga arbetare och studenter.
Med en skattefinansierad kollektivtrafik skulle det inte
heller behövas några dyra
och komplicerade ordningssystem med biljetter, väktare och annat. Rätten att
ta sig till och från sitt jobb
utan att behöva betala för
det borde vara ett självklart
krav från arbetarrörelsens
sida.
Vi kritiserar också
sättet som kollektivtrafiken
sköts. Klantiga styrelsemedlemmar och giriga direktörer är uppenbarligen
ett stort problem och en käpp i hjulet på
kollektivtrafikens utveckling. Kollektivtrafikens vanliga anställda borde
vara de som kontrollerar den och inte
bolag drivna av vinstintresse tillsammans med byråkratiskt styrda myndigheter. Ska det finnas någon styrelse
över kollektivtrafiken ska den vara vald
av arbetarna och kunna avsättas och
kontrolleras av de samma.
Vi uppmanar alla organisationer och
privatpersoner som vill kämpa mot
höjningarna att ställa sig bakom kampanjen. Genom gemensam kamp kan
vi förhindra höjningar och arbeta för
en billigare och bättre kollektivtrafik.
Vi vill gärna utveckla kampanjen med
andra, så tveka inte att kontakta oss!
Mejla ostergotland@arbetarmakt.com.
Christopher Andersson

www.billigkollektivtrafik.wordpress.com
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Vad händer i Kiruna och
malmfälten?

V

i undersöker vad som händer med staden som håller
på att sjunka ner i urberget,
och vi pratar också med Jari
Söyrinki, ny ordförande i Gruvgruppen
i Kiruna.
Malmfälten - En viktig region
Det är över 40 år sedan den stora
gruvstrejken i Kiruna. Den finns dokumenterad i filmen “Kamrater,
motståndaren är välorganiserad”. Storstrejken ledde till ett uppsving i antalet
strejker i Sverige under slutet av 1960och början 70-talet, en våg som trappades av först under 80-talet.
Malmfälten spelar en stor roll för
svensk industri, och därmed också
för dynamiken i klasskampen. Statliga LKAB (Loussavaara-Kiriunavaara Aktiebolag) är det
företag som driver utvinningen av malmen. Genom åren
har det gått många turer om
LKAB ska förbli statligt eller
ej, och trots att ägarefrågan
naturligtvis är viktig och intressant, så har det ändå visat
sig med vilken kraft staten har
slagit tillbaks arbetare när
konflikten mellan arbetargivare och arbetare har varit ett
faktum.
Staden Kiruna byggdes i början av 1900-talet, och var för
dåtiden en sensationellt välplanerad och miljöanpassad
stad. Kiruna är kanske en av
de största “sociala innovationerna” i Sveriges historia. Men naturligtvis byggdes inte staden utan anledning,
och i fallet Kiruna var det järnmalm
som var orsak till stadens utveckling.
Malmfälten står för en mycket stor
andel av mineralproduktionen i Europa, och är därmed en av de viktigaste
näringarna i Sverige. Fördelningen
jämfört med övriga EU ser ut såhär:
Järn 88 %, Bly 32 %, Zink 26 %, Guld 24
%, Silver 18 %, Koppar 9 %. Malmfälten
är också en kraftigt expanderande region ur ekonomisk synvinkel, men trots
detta rullar flyttlassen söderut. Denna
utveckling började för redan 40 år sedan.
Tendensen återfinns i Malmberget/
Gällivare där LKAB:s järnmalmsgruva
Vitåfors och Bolidens koppargruva Aitik växer så det knakar samtidigt som
folket flyttar.

Kiruna sjunker ner i gruvan
Gruvdriften leder till spridning av deformationszoner och rasriskområden
ovan jord. Seismografer är utplacerade
för att varna om instabilitet. Det kan
liknas med en långsam jordbävning som
hotar fastigheter och fritidsområden.
Stadsflytten är alltså en akut nödvändighet, och för varje dag som går blir
faran större.
I Malmberget, granne med Gällivare,
har 12 000 innevånare tvingats flytta
sedan 1928 då det första raset som klöv
Malmberget inträffade. Nu väntar man
med oro på ett jätteras som får hela
gruvan under Malmberget att störta in.
LKAB som ägde gruvan i Malmberget
garanterar att ingen fara för de boende
föreligger, men det är ingen som vet

exakt hur det framtida raset kommer
att utveckla sig. ”Gropen”, som den heter, är nu ca 250 meter djup och ca 500
meter i diameter, och utvidgar sig år för
år och tvingar fler och fler att flytta.
Detta har lett till många konflikter
om ersättningsbostäder, priser på inlösen av fastigheter och ett allmänt
obehag bland befolkningen. För Kirunas del så är stadsflytten ännu bara på
ritbordet. Både LKAB och kommunen
håller på att skissa på lösningar för hur
den nya staden ska se ut. En ny, modern, miljövänlig stad är det som utlovas,
och med hänsyn till samebefolkningen.
Problemet är bara att varken LKAB
eller kommunen äger marken, utan det
är staten som gör det. Samerna har sedan länge avtal om hur deras marker
ska se ut, och LKAB arrenderar marken
av staten för gruvdriften. Så även om

en ny stad finns på stadsarkitekternas
ritbord så finns det i nuläget ingenstans
att placera staden. Inte nog med det finansieringen är inte heller klar. Ska
staten betala, eller är det LKAB, eller
är det kommunen (det vill säga kommuninnevånarna)? Dagarna går, och
under tiden sitter politikerna och drömmer om en framtid som för varje dag
som går ter sig mer och mer ödesdiger.
Samhällsnytta och välfärd skrotas
Samtidigt som det pratas om det ”Nya
Kiruna” så skärs det ner i offentlig
verksamhet. Ett tydligt och talande exempel är att akutkirurgin i på Kiruna
sjukhus skall stängas. Det innebär att
för den som blir akut skadad i gruvan
eller på annat sätt, så är det helikopterfärd till närmsta sjukhus
som gäller. Det kan ta timmar. Den hotande nedskärningen har skapat upprorsstämning i kommunen,
och nyligen demonstrerade
ca 2000 kommunbor i protest mot att akutkirurgin
ska läggas ner.
Osäker framtid
Det enda konkreta som
verkar hända är att hyresgäster i Kiruna erbjuds nya
lägenheter till dubbla hyran. De som bor i hus erbjuds en ersättningssumma
för huset. Men som sagt, det
finns ingen mark att bygga
en ny stad på, och det finns
inga tomträtter. Som Kirunabo vet
man alltså inte vart man kommer bo,
hur man kommer kompenseras för flytten, hur det nya samhället kommer se
ut eller vad det kommer erbjuda i form
av service, skolor och sjukvård. Allt är i
nuläget bara ett spel med osäkra kort.
Till detta kommer att en allt större
andel av arbetare i eller omkring malmfälten består av anställda i olika företag som är kontrakterade av LKAB på
entreprenad. Barackbyar sätts upp. Så
ser det verkliga nya Kiruna ut. Utländsk arbetskraft med osäker anställning,
utan socialt skyddsnät och utan facklig
organisering flygs upp till malmfälten
för att jobba ett par veckor i stöten.
Hur det hela ska sluta är det i nuläget
ingen som vet. Tydligt är att varken
staten eller LKAB visar någon vilja att
lösa situationen på ett seriöst sätt.
Fredrik Reinedahl
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Jari Söyrinki: “Situationen häruppe i
malmfälten är extrem”
Arbetarmakt intervjuar Jari Söyrinki som är
ordförande i gruvgruppen i Kiruna, och aktiv i
Knegarkampanjen.
Arbetarmakt: Hur ser det ut med facklig organisering bland gruvarbetarna
och vilket inflytande har den fackliga
vänstern?
Jari: Det finns en lång tradition av radikalism här uppe. Det har varit SKP,
APK, Syndikalister och andra radikala
vänstergrupper som har avlöst varandra. Kommunister och socialdemokrater ledde växelvis fackföreningarna fram
tills Gruvstrejken, därefter beslutade
man att facket ska vara partioberoende.
Idag måste man tyvärr inse att situationen här speglar facket i övrigt. Det
är en fackföreningsrörelse i sönderfall,
och med en akut ledarskapskris. Fackets aktivitet är starkt präglat av arbetsplatsorienterade frågor - arbetsmiljö
och lönefrågor. Men häruppe finns en
viss tradition och vana att lägga sig i
politiken, och folket här uppe har ett
stort förtroende för gruvarbetarna. Nu
senast när det var demonstration mot
nedläggningen av akutkirurgin så var
det första som hände att någon i komunal ropar ut i megafon: “Metallarna
längst fram!”. Det är helt naturligt för
folket här. Det är så det alltid har sett
ut.
Det viktiga är att kunna backa upp
ord med handling. Det räcker inte med
att skriva vackra paroller. Det är handling som gäller om man vill driva den
fackliga frågan i en politisk riktning.
Vill man så går det att få olika poster
i facket, men vad spelar det för roll om
man får sina händer bakbundna? Jag
ser det som viktigt att man har stark
uppbackning, och det kan man bara få
om man ser till att det händer saker.
Jag är också emot blocköverskridande
demonstrationer som den senast, även
om vi metallare gick i egen kolonn. Vi
arbetare har inget att tjäna på att gå i
samma led som borgare. Vi måste tydligt visa att vi har en egen agenda och
en annan politik än borgarnas. Det är
ett viktigt led i att öka medvetenheten
hos medlemmarna i facket. Vi skapar
gemenskap genom att föra fram vår
egen politik i kontrast mot borgarnas.
Arbetarmakt: Hur upplever du upp-

draget som ordförande i gruvgruppen?
Jari: Det finns enorma möjligheter,
men det är ett stort organiseringsarbete. Det som det jobbas på nu är att
överbrygga klyftan mellan förtroendevalda och medlemmarna. Det kan göras
genom att fler medlemmar får förtroendeuppdrag. Första målet är få in 100
nya förtroendevalda. På sikt borde alla
medlemmar ha ett förtroendeuppdrag.
På så sätt blir man medveten om vad
det innebär att driva facklig kamp.
Jag kandiderade ju också till kommunfullmäktige på Knegarkampanjens
lista. Mitt uppdrag i facket är ju också
lite ett mandat att driva knegarnas
frågor, för folk vet ju att jag är med i
Knegarna.
Men med mitt uppdrag kom också
en massa sidouppgifter i olika styrelser
och forum. Sånt tar fokus från huduppdraget. Det gäller att prioritera och
inte låta sig slukas av allt som hamnar
på ens bord. Jag måste säga att jag är
skeptisk till att det alltid är fackuppdrag som är det man ska sträva efter.
Det kan mycket väl vara så att det går
att göra ett lika bra jobb utan att ha
något förtroendeuppdrag, men det är en
avvägning man får göra.
Arbetarmakt: Hur ser du på framtiden
för Kiruna?
Jari: Situationen här uppe i malmfälten är extrem. Vi har haft en avfolkning här som har pågått i 35 år. Det
rör sig beroende på vilken ort du tittar
på om en minskning på mellan 25 och
50 %. Med färre skattebetalare blir
det mindre skatteintäkter, och därmed
sämre och sämre offentlig service. Det
är en ond spiral. Vi vill ändra den här
spiralen, men det kräver hådra tag.. Vi
anser att LKAB:s enorma vinster ska
skjutas in i kommunerna och inte förskingras som nu är fallet. Nu senast
gjorde LKAB en vinst på 12.3 miljarder.
Pengar finns det, frågan är var dom tar
vägen.
Men jag är hoppfull. Det finns potential att vända den här utvecklingen. Än
är det inte för sent. Men det är inte lätt

www.

Jari Söyrinki, ordförande i
Kirunas gruvklubb.
att få någon gemensam handlingslinje
om en stor del av arbetarna här uppe
inte ens är kommuninnevånare, utan
folk som är här på visstidskontrakt och
bor i en barack. Hur vi ska organisera
oss tillsammans med dom är en viktig
fråga, inte bara här utan faktiskt i hela
Europa. Men ett stort steg framåt har
tagits med kampen om akutkirurgin,
som har enat arbetarkollektivet och
fått gruvisar och sjukhuspersonal att
marschera sida vid sida.
Arbetarmakt: Hur kan arbetare i
resten av landet göra för att knyta an
till kampen i malmfälten?
Jari: Oj, nu blev jag lite tagen på sängen faktiskt. Jo, men det viktiga är ju
att göra det som vi gör. Att organisera,
skola sig och försöka fylla ledarskapsvakumet. Det behövs ordentliga analyser av klassammansättningen. Förutom
att kämpa för makt på arbetsplatserna
och social upprustning, måste vi ta
kamp för demokratiska friheter som attackeras av EU. Jag tror att vi måste
samla alla stridbara arbetare till en
motmakt, en klasskampsopposition
liknande Solidaritet i Polen på 80-talet,
som lägger fram ett handlingsprogram
med hållbara lösningar på områdena
jag nämnde nyss. Den kampen är inte
unik för Malmfälten.
Det finns mycket att hämta historiskt,
men man får akta sig för dogmatism
och ortodoxi. Det är viktigt att se att
världen hela tiden rör sig framåt, och
då måste vi också röra oss framåt i takt
med tiden. Det behövs ett arbetarparti
värt namnet, även för att facket ska
kunna fungera som progressiv kraft.
Men först måste vi tillsammans bygga
en motmakt som utmanar Reinfeldts regering med ett eget handlingsprogram.

.com
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Har vänsterpartiet en
antirasistisk strategi?

V

alnatten 2010 var mörk för
många socialister. Den öppet borgerliga Alliansen tog
hem segern, reformismens totala brist på lösningar och perspektiv
bekräftades ännu en gång i S-valnederlaget, och, framför allt – Sverigedemokraterna fick 5.7% av rösterna och
därmed en riksdagsposition.
De följande dagarna samlades det
till mer eller mindre spontana massprotester i flera städer i Sverige. Beslutsamheten var stor: Inga rasister på våra
gator, och inga rasister i riksdagen!
Många av de företrädelsevis unga
demonstranterna vände sig spontant
mot det riksdagsparti som allra mest
betonat sin antirasism – ett parti
som dessutom säger sig föra en socialistisk arbetarpolitik som ett svar
på främlingsfientlighet och rasistiska lögner.
Inför tusentals demonstranter, i
tidningar och i TV, talade Lars Ohly
om en principfast kamp mot rasismen, och påpekade också att det till
syvende och sist är den borgerliga
politiken som bär skulden för SD:s
framgångar. Rasismen skulle bekämpas på gator och torg. Vänsterpartiet
fick också snabbt hundratals, om inte
tusentals, nya medlemmar.
Det råder ingen tvekan om att Vänsterpartiet med sin parlamentariska
position och den styrkeposition de
trots allt – efter Socialdemokraterna – har inom den organiserade arbetarrörelsen skulle kunna göra oerhört
mycket för framväxten av en antirasistisk massrörelse. Vi måste därför ställa
oss frågor som: Vad har V egentligen för
strategi för att bygga en anti-rasistisk
rörelse? Vilka råd ger man nya och gamla vänsterpartister, sympatisörer och
arbetarrörelsen i stort för att omsätta
de stora orden i handling?
Vänsterpartiets särskilda ansvar
I december förra året gjorde Vänsterpartiets partistyrelse ett uttalande om
hur den antirasistiska kampen skulle
föras. Helt korrekt skriver man att
SD:s intåg i riksdagen skedde mot en
bakgrund av hårdför klasspolitik från
borgarna, och att ”politiken under lång
tid misslyckats med att bryta klassklyftor och diskriminering”. Med ”poli-

tiken” syftar man här antagligen på det
faktum att rasismen i samhället knappast uppstod i och med regeringen Reinfeldt – även Socialdemokraterna har
ju med sin nedskärningspolitik under
tidigare mandatperioder bäddat för den
rasistiska rörelsens framväxt, och det
ofta med Vänsterpartiets stöd. Varför
det blev så – hur klassklyftorna kunde
öka när påstådda arbetarpartier hade
regeringsmakten – utvecklas dock inte
ytterligare.
Partistyrelsen slår också fast att V,

Mycket snack - lite verkstad från Ohly
som ett av arbetarrörelsens partier, ”har
ett särskilt ansvar” i den antirasistiska
kampen och i att erbjuda andra lösningar på klassamhällets problem än den
uppsplittring av arbetarklassen som SD
står för. Att sparka uppåt, inte nedåt,
som Lars Ohly ofta sammanfattade det
med dagarna efter valet. Den ”huvudutmaning” partiet ställer upp för sitt antirasistiska arbete är att se till att andra
partier inte tar över SD:s rasistiska politik. Man noterar också att det är viktigt
att SD inte får framstå som martyrer,
som den enda oppositionen. Skiljelinjen
ska gå mellan vänster och höger. Men
den antirasistiska kamp man tänker
sig är dock inte bara en angelägenhet
för vänstern och arbetarrörelsen – man

öppnar också för samarbete med ”andra
partier och organisationer” - alla de som
”försvarar allas lika värde”, alla ”demokratiska partier”.
Samtidigt säger man sig vara medveten om att kampen inte uteslutande
kan föras i de parlamentariska församlingarna: den ”ska föras i en bred antirasistisk rörelse” med ”starkt folkligt
stöd, särskilt inom arbetarrörelsen och
bland invandrade”. Man lovar att inte
”låtsas som att rasismen inte finns”: SD
och andra rasister ska överallt bemötas
av demonstrationer och protester, folk
ska uppmanas att ta till gatorna mot
rasisterna. Varhelst SD arrangerar
aktiviteter ska Vänsterpartiet inom
24 timmar organisera motprotester.
Resultat och framtidsutsikter
Ett halvår senare tyder inget ännu på
att SD är på väg att knäckas. Det råder
ingen tvivel om att SD till sin karaktär är ett borgerligt parti: i riksdagen
röstar de i 9 fall av 10 med regeringen.
Samtidigt har precis det övertagande
av rasistisk signalpolitik som Vänsterpartiet varnade för fortsatt i raskt
takt: nu senast var det Centerpartiet
som i DN gick ut med att svensk integrationspolitik är ”för omhändertagande” och behöver skärpas.
Redan en månad efter valet gav
dessutom Vänsterpartiet, tillsammans med sina dåvarande rödgröna
partners, ett erbjudande till Alliansen
om parlamentariskt samarbete mot
SD. Talet om att borgerlig politik föder
rasism verkade redan bortglömt – kanske menade Ohly, liksom Sahlin, att det
viktiga ändå var att de andra partierna
också var ”demokrater”. Förslaget fick
kalla handen av borgarna.
Och den antirasistiska massrörelsen,
då? Efter valet fanns ju tusentals människor på gator och torg, beredda att
”göra något” för att stoppa rasisterna.
Arbetarmaktare i Stockholm, som tillsammans med andra aktivister och vänstergrupper skapat nätverket STARK,
tog Ohly på orden och började arbetet
för att utifrån dessa protester bygga
en massrörelse mot rasism och högerpolitik, på arbetsplatser, skolor och i
bostadsområden. Men Vänsterpartiets
ledning i stan ställde sig avvisande till
STARK, och vägrade befatta sig med
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oss. Den rörelse partiledningen ville
bygga skulle nämligen vara så politiskt
vag att också borgerliga skulle känna
sig välkomna. Dessutom verkade partiet känna sig hotade av STARK:s vilja
att kritisera också den fackliga och
reformistiska byråkratin. I Göteborg
försökte Arbetarmakt tillsammans med
andra vänstergrupper bygga en antirasistisk rörelse på klasskampens grund i
Göteborgs Nätverk mot Rasism – men
även där vägrade Vänsterpartiet vara
med. De nöjde sig istället med att backa
upp ett konkurrerande nätverk, med
enbart borgerliga/humanistiska paroller mot rasismen. Överallt i landet har
det varit vänstern till vänster om V som
organiserat protesterna och gjort sitt
för att bygga den rörelse Ohly pratat
sig varm om. De antirasistiska borgare
som Vänsterpartiet hävdar att en öp-

pet socialistisk politik i rörelsen skulle
skrämma bort – dem har vi inte sett till.
Det är ingen slump att det blev så
här – som vi visat förberedde Vänsterpartiet för precis en sådan utveckling
när de i sin strategi aldrig konsekvent
drog de slutsatser som är absolut nödvändiga för att bygga en massrörelse.
Arbetarrörelsen och alla de partier som
gör anspråk på att föra arbetarpolitik
har inte bara ”ett särskilt ansvar” - arbetarklassen är faktiskt den enda kraft
som kan utmana rasisterna. Det är vi
som förlorar mest på rasismen, oavsett
om den kommer från staten, Reinfeldt
eller Åkesson, och det är bara vi som
kan lägga fram ett program som både
konfronterar rasisterna här och nu, och
som – utan hänsyn till borgerligheten –
utmanar grundvalarna för rasism och
högerpolitik. Om vi verkligen erkän-

ner att det är borgarna som tjänar på
och upprätthåller rasismen i samhället,
kan vi inte samtidigt försöka anpassa
vår politik och våra krav efter dem.
Och om vi vill bygga en antirasistisk
massrörelse med bas hos de förortsungdomar som med rätta hatar Sverigedemokraterna och som ständigt hotas av
rasister och fascister, då har vi heller
inte råd att, liksom Vänsterpartiet, med
”mötesfriheten” som ursäkt avstå från
att stoppa rasisternas möten med massprotester.
Detta har flera vänsterpartister redan insett. Arbetarmakt kommer att
fortsätta kämpa för en klasskampsstrategi inom den antirasistiska rörelse
vi bygger, och vi hoppas att än fler vänsterpartister börjar ifrågasätta Ohlys
antirasistiska strategi och ansluter sig
till oss på barrikaderna.
SW

Klasskamp och antirasism
måste gå hand i hand!
Mångkulturalism och revolutionär integration

Ö

ver hela Europa växer den
öppna främlingsfientligheten
i form utav högerpopulistiska
partier. I Frankrike tävlar
högerledaren och presidenten Sarkozy
med Front Nationals Le Pen i att kritisera det “multikulturella” samhället.
I Tyskland gjorde regeringschefen och
ledaren för Kristdemokraterna, Angela
Merkel, i oktober i förra året samma sak.
Snart hakade också partiledare för de
konservativa i Storbritannien på. Detta
att borgerliga partier försöker vinna
över sympatier och röster från mer utpräglat rasistiska krafter är inget nytt.
Det som däremot är nytt är det ohöljda
sätt på vilket det sker och det faktum
att även delar av socialdemokraterna
nu börjar instämma i samma kritik av
det “multikulturella” samhället.
Med all rätta måste denna politik avslöjas för vad den är. Bakom kritiken av
det multikulturella samhället återfinns
från högern en traditionellt borgerlig
politik, med nedskärningar och attacker på välfärden. Men det är viktigt att
problematisera denna kritik från höger
mot det multikulturella, eller mångkulturella, samhället. Måste ett försvar
mot rasismen automatiskt innebära ett
försvar av en mångkulturalistisk ideologi?

www.

Vad är mångkulturalism?
Innan vi går vidare måste vi dock försöka förstå vad den mångkulturalistiska
ideologin är och var den kommer ifrån.
Gör vi det enkelt för oss kan vi förklara
mångkulturalism vara idén om ett samhälle präglat av tolerans gentemot kulturella och religiösa minoriteter andra
än majoritetskulturen. Dessa ska kunna existera sida vid sida, en i grunden
mycket tilltalande och demokratisk tanke. Mer problematiskt blir det dock då
man undersöker på vilket vis mångkulturalismen praktiserats, och av vilka.
Mångkulturalismen fick sitt definitiva genombrott under 1980-talet och
början av 1990-talet. 1970-talet hade
medfört omfattande social oro efter
bl.a. oljekrisen, med arbetslöshet som
följd. Särskilt det sena 1980-talets
Storbritannien såg omfattande strejker
och upplopp i protest mot planerade
försämringar för landets arbetarklass,
en arbetarklass som i stor utsträckning
utgjordes utav människor från olika delar utav det tidigare brittiska imperiet.
Samtidigt iscensattes en omfattande
ideologisk offensiv från högern som varade under hela 1980-talet och långt in
på 1990-talet. Idén man spred var att
välfärdssamhället var förbi. Klassam-

hället fanns inte längre, menade man,
istället levde vi i en ”postindustriell”
värld.
Mot denna verklighet stod socialdemokratin ideologiskt tomhänt. Mångkulturalismen blev en del av den nya
ideologi som anammades i ett försök
att rädda de “mjuka” värden som
välfärdstanken rymmer, den blev socialdemokratins raison d’etre. Mot nyliberalernas hets om nedskärningar
ställde man talet om tolerans och jämlikhet, eller som i fallet Storbritannien,
“different but equal”. Allt detta skedde
på bekostnad av klasspolitiken.
Anammandet av mångkulturalistismen kan dock inte bara förstås på ett
ideologiskt plan. Rent konkret innebar
det en politik från socialdemokratin
som syftade till att vinna stöd från invandrargrupper i val, vars stora majoritet drabbats av den nyliberala politiken och som nu riskerade att överge
socialdemokratin. Receptet mot denna
utveckling var att med hjälp av skattemedel knyta till sig en allians med olika
representanter för invandrargrupper ofta genom att på olika sätt stärka olika
religiösa ledares eller inflytelserika patriarkers maktbas. Logiken var enkel:
“Om vi skänker pengar till ett projekt

.com
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”postindustriella” och ”mångkulturella”
samhället. Samtidigt har delar av den
”svenska” arbetarklassen, i takt med
att de tappat förtroendet för socialdemokratin, också tappat förtroendet för
idén om socialismen (om än i välfärdstappningen). Välfärdssamhällets misslyckade blir i deras ögon synonymt med
“det mångkulturella samhället misslyckande”. Och så är marken jämnad
för partier som Sverigedemokraternas
anti-etablissemangspolitik. I Storbritannien har detta tagit sitt tydligaste
uttryck i British National Partys tal
om hur olika kulturer är oförenliga och
att engelsmän, precis som ”muslimer”,
också har ett ”naturligt behov av sitt
kulturella utrymme”.

för att grunda en ungdomsgård för områdets muslimska ungdomar så ser ni
till att mobilisera röster åt oss i nästa
val.”
Indirekt innebar den här politiken
också ett sätt att stävja den sociala
oro som bubblade upp i städernas
mest utsatta delar. Denna oro kunde
bekämpas med något annat än ett direkt utmanande av kapitalismen. Hassan Mahamdallie, medlem i det brittiska partiet Socialist Workers Party,
beskriver detta fenomen i en artikel i
International Socialism Journal nr 95,
2002: ”[multiculturalism] has developed into a narrow strategy that seeks
to push the state into granting ‘space’
for ethnic minorities, rather than arguing for radical change of society as a
whole.” Vidare beskriver Mahamdallie
hur detta blev särskilt tydligt då Labour i många fall stärkte banden med
självutnämnda ledare för etniskt segregerade bostadsområden för att på så vis
avhjälpa den politiska radikaliseringen
av arbetarungdomar.
Socialdemokratins svek
Rent objektivt är självklart flera inslag
i mångkulturalismen progressiv såsom
ett vapen mot rasism; vissa aspekter av
den mångkulturella idén har använts
för att bemöta t.ex. idén att det bara bör
finnas en “svensk” kultur. I händerna
på en desperat socialdemokrati har
den dock fått ödesdigra konsekvenser
på så vis att den blivit synonym med
försvaret av välfärdssamhället, när den
i själva verket gick hand i hand med
nedmonterandet av just välfärden. Och

det är också detta försvar som vänstern
och socialdemokratin idag krampaktigt
klamrar sig fast vid.
Att rasism och främlingsfientlighet
växer under tider av ökande klassklyftor
och arbetslöshet är ingen nyhet. Men
att påstå att detta skulle vara det enda
skälet är dock att ägna sig åt vulgärmaterialism. Tyvärr kan man utan någon
större ansträngning konstatera att den,
till det yttre, progressiva mångkulturalismen kommit att bli delaktig till att
rasistiska och högerpopulistiska krafter
idag växer sig starka. Varför?
Till viss del därför att den kommit att
upprätthålla, och i viss mån förstärka,
de kulturella skiljelinjerna mellan olika
grupper. När ekonomiskt stöd främst
getts till etniskt och religiöst avgränsade projekt i ett försök att vinna röster,
samtidigt som gemensamma verksamheter såsom etniskt och religiöst
neutrala ungdomsgårdar och andra
neutrala ytor minskade i takt med nedskärningar, skapades större barriärer
mellan etniska grupper, i sig en grund
till motsättningar.
Men också just därför att mångkulturalismen haft en dubbel funktion.
Den har å ena sidan fungerat som en
anti-rasistisk ideologi. Å andra sidan
har dess fanbärare, socialdemokratin,
administrerat en politik som inte hotat
det kapitalistiska systemet, d.v.s. det
samhällssystem som ger upphov till sociala orättvisor och ligger till grund för
segregationen.
Den strukturella rasismen, som fanns
även innan mångkultursalismens intåg, har därför levt vidare in i det

Antirasism och klasskamp
Betyder detta att vi revolutionära socialister ska tona ned kampen mot den
strukturella rasismen? Ska vi enbart
koncentrera oss på klassfrågan? Absolut inte. Tvärtom är en sådan kamp i
allra högsta grad tätt sammantvinnad
med ett nyktert förhållningssätt till
den roll vilken den mångkulturalistiska
ideologin spelat. Vänstern gör helt rätt
i att peka på konsekvenserna utav den
strukturella rasismen. Socialister har
alltid stått i bräschen i kampen för religionsfrihet och demokratiska rättigheter. Särskilt när rasismen tar sig uttryck
i etablerade partiers förkastande av
den mångkulturalistiska ideologin, till
förmån för, som i Storbritannien, en
”nationell identitet”, måste vi bekämpa
och avslöja den som den islamofobiska
smörja den utgör.
Vänsterns problem idag är att den
gör, i princip, bara det. Man presenterar
inget alternativ, ingen självständig politik. Detta är till största delen resultatet av den generella oförmågan att formulera ett alternativ till välfärdsstaten.
En vänster värd namnet måste kunna göra både och; både försvara demokratiska fri- och rättigheter gentemot rasisternas attacker, visa på och
avslöja den strukturella rasismen och
visa på mångkulturalismens otillräcklighet och vilken roll den spelat. Målet
måste vara att inte bara försvara de
delar utav välfärdsstaten som står under attack, utan dessutom att utvidga
välfärden. I slutändan utvidga den till
att omfatta samhällets alla delar, d.v.s.
för en socialistisk revolution.
För den antirasistiska kampen innebär detta, som tidigare nämnts, att
vänstern måste göra flera saker samtidigt. Bekämpa den strukturella rasism
som drabbar alla flyktingar och invandrare i Sverige och Europa. Men fr.a. att
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Mer makt åt sexsäljare bort med sexköpslagen

F

rågan om prostitution är minerad mark och det blir ofta stor
förvirring i debatten kring vad
man egentligen talar om. I enlighet med en radikalfeministisk syn på
sex tenderar all pornografi och prostitution att likställas med våld mot kvinnor.
Jag anser dock att det är mycket viktigt
att skilja mellan exempelvis prostitution, våldtäkter och trafficking. Offer
för våldtäkt och trafficking bör skyddas
av andra lagar än just en sexköpslag.
Lagar mot våldtäkt och mot slaveri
(vilket är en passande benämning på
trafficking) finns redan och måste garanteras för alla, inklusive de som säljer
sex.
Sedan 1998 har Sverige haft sin nuvarande
sexköpslagstiftning.
Den
kriminaliserar den som köper sex men
inte den som säljer. Eftersom mötet
dem emellan är brottsligt så sker det i
det fördolda. Lagen har framhållits av
svenska politiker som en stolthet och
ett uttryck för Sverige som det land
som tar kvinnors rättigheter på allvar.
Förhoppningen när den klubbades igenom var att lagen skulle tjäna som ett
föredöme och gå på export. Den svenska lagstiftningen har dock inte fått så
många efterföljare och ifrågasätts även
på hemmaplan.
De mest högljuda kritikerna är en
liberal lobby som talar om kvinnor och
även om mäns fria val att ta betalt för
sexuella tjänster. Sexsäljaren blir i deras propaganda en entreprenör som
frigjort sig från konventioner kring sex.
I bland beskrivs att sälja sex till och
med som en sexuell läggning som borde
jämställas med andra (så argumenterade Alexander Bard i Tv 4:as morgonsoffa 31 juli 2010 då han debatterade
sexköpslagen mot Gudrun Schyman).

En av sexköpslagens flitigaste försvarare är Kajsa Ekis Ekman som gjort
sig ett namn med boken Varat och
varan som gavs ut 2010. Boken behandlar frågorna prostitution och surrogatmödraskap som hon anser förespråkas på samma kvinnofientliga vis.
Hennes argumentation bygger möjligen
på en mer verklighetsförankrad bild
av prostitutionen än liberalernas. Hon
beskriver baksidorna och redovisar internationell statistik över sexsäljares
erfarenheter av att utsättas för våld,
utbredd förekomst av posttraumatisk
stress med mera. I sina resonemang
kring vilka konsekvenser prostitutionen
får för kvinnor som säljer sex så går hon
mycket långt. Hon hävdar att det inte
går att tala om “att sälja sex” utan hävdar att det alltid handlar om att “sälja
sig och kroppen”. Kvinnan är dömd till
att förr eller senare bli en vara som förlorar kontakten med sina känslor. Hon
är även mycket kritisk till användandet
av ordet sexarbetare.
Rose Alliance är en svensk organisation “för sex- och erotikarbetare i
Sverige”. På sin hemsida motiverar de
benämningen sexarbetare i kontrast till
prostituerad med “Sexarbete är något
man gör, inte något man är”. Ett av
kraven som organisationen för fram är
avskaffandet av sexköpslagen som man
anser förvärrar sexarbetares situation.
Under en föreläsning på plats i Norrköping på 8 mars 2011 så målade Kajsa
Ekis Ekman upp sin bild över sexköpslagens kritiker. De använder argument
om “fritänkande entreprenörer” som
nämnts ovan men hon nämner också att
det inom vänster finns förespråkare för
facklig organisering av sexsäljare. Hon
medger att motståndarna till lagen kan
tyckas ha olika agendor men klumpar

ändå ihop alla kritiker till en grupp
”prostitutionsförespråkare”. Gruppen
intar, enligt Ekis Ekman, olika skepnader främst för att förvirra de som vill
försvara den fantastiska sexköpslagen.
Vi i Arbetarmakt motsätter oss den
nuvarande sexköpslagstiftningen, men
att anklaga oss för att förespråka prostitution i maskopi med liberaler är bara
löjligt. Prostitution kommer att finnas
så länge vi över huvud taget lever i ett
kapitalistiskt klasssamhälle som gör
sexualiteten till en vara. Frågan blir
så länge: Hur ska sexsäljares situation
förbättras här och nu? Svaret är att deras makt måste öka. De som säljer sex
måste själva organisera sig för att få
ökad makt. Det är först när sexsäljare
sätter sina egna agendor som kampen
för bättre villkor kan vinnas.
Kajsa Ekis Ekman beskriver sig själv
som optimist i frågan om vi kommer
att se ett samhälle helt fritt från prostitution. Men chansen för sexarbetare
att organisera sig och kämpa för sina
rättigheter dömer hon ut som en omöjlighet. Finskan Anna Kontula som för
sin studie Prostituutio Suomessa (Finsk
prostitution) 2005 intervjuade tjugofem finska sexarbetare vittnar om att
det som beskrevs som det mest problematiska med sysselsättningen var
horstigmat som drabbar dem socialt,
i kontakt med myndigheter och så vidare. Kanske är det bästa stöd vänstern
kan ge sexsäljare är en tro på att de är
myndiga personer som själva kan formulera vad de behöver och kämpa för
detta. Arbetarmakt vill inte bidra till
stigmatiseringen av en ständigt utsatt
grupp. I stället är vi villiga att stödja
sexarbetare som vill kämpa för sina rättigheter.
Emma Larsson

Så slår lagen mot sexsäljare..

I

det senaste numret av Hyresgästföreningens tidning Hem och
hyra (#3 2011) belystes sexsäljares situation på ett talande vis.
En läsarfråga löd: “Min granne verkar
vara prostituerad. Det är ständig en
ström av män som kommer både dag
och natt. Hon kan ju kanske bara ha ett
utsvävande sexliv, men det tror jag inte.
Borde jag kontakta polisen? Inte minst
med tanke på hennes välbefinnande?”
Redaktionen hade kontaktat tre personer som de ansåg ha kompetens för
att svara på frågan. Det var en hyres-

värd, en kriminalinspektör och en sexarbetare.
Sexarbetaren uppmanade den undrande grannen att ringa på hos den
misstänkta grannen. “Då får du kanske
ett hum om hur hon mår.” De andra
två svarade förutsägbart nog; kontakta polisen! Polisen vill självklart ha in
tips som kan leda dem till brott. Hyresvärden konstaterar: “Om det är som du
tror pågår det en brottslig verksamhet
i lägenheten. En sådan verksamhet
bekräftad är givetvis grund för uppsägning av hyreskontraktet.”

Den undrande har uppmärksammat att grannen får många manliga
besökare. Misstankarna tar form. Säljer
grannen sex? Hur mår grannen? Det
står inget i brevet om andra inblandade,
det verkar inte vara fråga om någon
grövre typ av brottslighet. Polisen vill
att den undrande ska kontakta dem.
Hyresvärden vill se bevis men slår
fast att det är skäl för uppsägning.
Detta är en tydlig illustration över hur
sexköpslagen drabbar sexsäljare. Hur
skulle någons liv kunna bli bättre av att
bli av med hyreskontraktet?
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Efter Påskupproret: Kämpa för en
värdig och rättvis sjukförsäkring!

D

en 25 april anordnades det
runt om i landet manifestationer kallade Påskuppropet
(Påskupproret på vissa platser). Arbetarmakt stöder naturligtvis
detta uppror, men vi menar att man
varken kan begränsa sig till de krav
som Kyrkan och läkarna ställt i sina
upprop eller stanna vid denna manifestation. Alliansregeringen kom med
ett köttben i form av något lindrigare regler för att blidka opinionen, av
bara ett skäl: för att försöka avväpna
kampen för en värdig och rättvis sjukförsäkring för alla. Därför är det viktigt
att vi lyfter hela kampen för en rättvis
vård och sjukersättning och rätten till
goda förutsättningar att tillfriskna.
Varför Sjukförsäkringen försämras
Den borgerliga regeringens brutala
försämring av sjukförsäkringen handlar i grunden om att arbetare ska känna
sig otrygga. Det nya systemet innebär
också att arbetslösa bjuds ut som gratis
arbetskraft i form av praktikperioder
och fas3-åtgärder, vilket ytterligare bidrar till nedpressningen av arbetarklassens villkor. Huggsexa om jobben och
bugandet och bockande för överheten är
en logisk konsekvens.

infört hårdare regler för sjukersättning.
Även Vänsterpartiet har agerat oklart
kring sjukförsäkringen och skrev 2004
också under på målsättningen att halvera antalet sjuka till år 2008. Hur
Vänsterpartiet anser att det skulle
kunna ske på fyra-fem år utan kraftiga
försämringar i sjukförsäkringssystemet
är dock lite svårt att förstå.
De rödgröna lyfte i valrörelsen frågorna kring sjukförsäkringen alldeles för
sent, dessutom på ett inkonsekvent och
alltför passivt sätt.
Mobilisera till kamp för en värdig
och rättvis sjukförsäkring!
För att vi skall kunna få tillstånd en
värdig och rättvis sjukförsäkring räcker
det inte med att byta regering eller vänta till nästa val. Vi måste börja kämpa
och ställa krav samt ha ett tydligt program för hur vi vill att sjuka och utsatta
människor skall stödjas. Därtill måste
vi börja kämpa om makten över sjukförsäkringssystemet som en del av arbetarklassens kamp för makten i hela
samhället. Arbetarmakt deltar i den
kampen och anser att följande krav är
viktiga för att återupprätta en värdig
och rättvis sjukförsäkring:

”Det utbredda fusket” är en myt
Regeringen har därtill helt dominerat
debatten med åsikten att det skulle
råda ett utbrett fusk i utnyttjandet av
sjukförsäkringssystemen.
Trots fakta om att fusket varit obefintligt inom sjukförsäkringen dominerar ändå borgerlighetens propagandakampanjer frågan, och tillsammans
med mutor i form av skattesänkningar
har man lyckats få breda massor att acceptera ideologiproduktionen. Tankar
om att belysa förslitningen i arbetslivet
och kvinnors dubbelarbete samt de omfattande nedskärningarna i den offentliga sektorn på 90-talet som de verkliga
orsakerna till den ökande sjukskrivningen har fått stå tillbaka.

Satsa på vård och rehabilitering –
bygg ut sjukvården!
Att en människa som blivit sjuk omedelbart skall kunna få hjälp måste vara
en självklarhet, god hälsa och välbefinnande skall helt enkelt vara en rättighet. Sjukvården måste byggas ut
och rehabiliteringsmöjligheterna måste
förbättras. Arbetarområden och fattigare kommuner måste få extra ekonomiska tillskott för en utbyggnad av
en god läkarvård och för ett kortande
av kötiderna. All sjukvård ska tillbaka
till offentlig regi. Sjukvården måste reformeras, hierarkiska strukturer brytas
ned och makten över den måste läggas i händer på patientföreningar och
sjukvårdpersonalen, genom deras egna
valda representanter.

Flathet från s och v
Detta debattklimat har även orsakats
av att den Socialdemokratiska ledningen och fackföreningsrörelsen inte bjudit ordentligt motstånd om frågeställningarna.
Snarare har även Socialdemokraterna accepterat delar av den borgerliga
problemformuleringen, själva försämrat ersättningsnivåer ekonomiskt samt

Skapa en rättssäker sjukförsäkring
- låt den sjuka och dennes läkare
avgöra sjukskrivningen!
Makten över besluten om sjukförsäkringen måste flyttas bort från handläggare och ges till den sjuke och dennes
läkare. De s.k. försäkringsläkarna
måste bort. Människor skall inte kunna
nekas ersättning såvida inte rent fusk
upptäcks. Rätt till ersättning måste

alltid utgå i tid och direkt. En handläggare skall ha till uppgift att enbart administrera ärendet, inte besluta över
det. Därtill måste nya juridiska organ
skapas som leds av de sjuka och handikappades egna organisationer, fackliga organisationer och representanter
för läkare och sjukvårdspersonal som
den sjuke ändå kan överklaga till om
handläggare missköter hanteringen av
ärenden.
Låt individens medicinska och sociala skäl styra sjukskrivningens
längd!
Alla tidgränser måste bort: Det är sjukdomsbilden, den nedsatta hälsan och
den sociala situationen som sammantaget skall avgöra hur länge man är
sjukskriven. Denna bedömning skall ske
i samråd mellan läkare och den sjuke.
Den sjukes egen bedömning måste där
ha sista ordet. När människor skall gå
tillbaka i arbete måste hänsyn tas till
deras sociala villkor i bedömningen av
hur mycket man kan arbeta. Hjälp med
avlastning i hemmet måste ges vid behov. Ingen skall kunna friskförklaras
som fortfarande anser sig sjuk!
100 % av lönen i sjukersättning avskaffa nollklassningen!
Det är orimligt att man skall förlora
ekonomiskt när man blir sjuk. En sjuk
människa har därtill ofta extra utgifter
för sin sjukdom. Sjukförsäkringen
måste också utgå till alla i samhället,
kvalificeringstiderna måste således bort
så att ingen nollklassas.
Förflytta makten över Försäkringskassan till arbetarklassens egna
organisationer
Det är arbetarna och tjänstemännens
egna organisationer som byggt upp
försäkringsskyddet i kamp mot ett
orättfärdigt kapitalistiskt samhällssystem. Makten måste tas tillbaka över
detta trygghetssystem och utvidgas
radikalt. Nya demokratisk valda maktorgan uppbyggda, samordnade och
centraliserade av arbetarklassen själv
måste skapas för att kunna kontrollera
och styra över Försäkringskassan. Endast så kan vi tillslut få en trygghet vid
sjukdom och en rätt till hälsa och välbefinnande. Alla åtgärder måste utgå från
de verkliga mänskliga behoven, inte
från kapitalets reproduktionsbehov.
Klas,
Arbetarmakt Skåne
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Revolutionerna i Nordafrika

N

är Förbundet för Femte
Internationalens
internationella
exekutivkommitté
samlades i början av april
diskuterades revolutionerna i Nordafrika. Följande artikel är ett sammandrag
av den text som diskuterades.
Året 2011 jämförs ofta med 1989, då
uppror i ett enskilt land snabbt spreds
till många andra länder. Det som hänt
i Nordafrika och Mellanöstern jämförs med rätta med stalinismens sammanbrott i Östeuropa: likheterna är
slående. Störtandet av Ben Ali i Tunisien inspirerade ungdomar och fackliga aktivister i Egypten till en rörelse
för att bli av med Hosni Mubarak. Den
stora mobiliseringen i Egypten ledde i
sedan till liknande rörelser i Bahrain,
Jordanien, Algeriet, Jemen; oppositionen i Iran vaknade också åter till liv.
Även i den reaktionära bastionen Saudiarabien märktes oro; nu har rörelsen
också spritt sig till Syrien. Tyrannerna
har skakats världen över och de har
försökt att stämma i bäcken inför hotet
från massprotester.
Händelserna i Tunisien och Egypten
är exempel på vad Lenin kallade folkliga
revolutioner. I Staten och revolutionen
definierar Lenin dem: ”folkets massa,
dess flertal, de ’lägsta’ samhällsskikten, som dignade under förtryck och
utsugning, reste sig självständigt och
präg-lade revolutionens hela gång genom sina krav, genom sina försök att
på sitt sätt bygga upp ett nytt samhälle
i stället för det gamla som höll på att
förstöras.” Revolutionerna i Nordafrika
är i den meningen – även om de inte är
över ännu – sant folkliga revolutioner.
De inleddes av tusentals studenter och
arbetslösa ungdomar som med mod och
uthållighet höll gator och torg mot polisens ”normala” repression; sedan anslöt
sig de plebejiska klasserna i stor omfattning – arbetare och städernas fattiga.
Egypten med sin folkmängd och stora
arbetarklass, omfattande kåkstäder och
fattiga bönder har länge varit förutbestämt att bli revolutionens smältdegel i arabvärlden. Men under mer än 30
år hölls landet i järngrepp av en västvänlig regim vars politiska och militära
elit var ombud för USA. Landet utgjorde
vid sidan av Israel hörnstenen i USA:s
dominans och exploatering av hela Mellanöstern. Framtiden för den oavslutade revolutionen i Egypten är också
framtiden för hela regionens befrielse,
inklusive det folk – palestinierna – som

är utsatta för det grymmaste förtrycket.
I andra länder har kontrarevolutionen
kunnat mobilisera ett segare motstånd.
I Algeriet, Iran, Irak, Jemen, Bahrain
och Syrien har de styrande inte tvekat
att klubba ner demonstranter och öppna
eld. I Libyen har ett folkligt uppror som
mötts med brutal repression övergått i
ett fullskaligt inbördeskrig. Regimerna
har varnats och beväpnat sig. Att bara
kopiera den taktik som fungerade i de
första två länderna kommer sannolikt
inte att leda till lika snabba framgångar.
Revolutionen är aldrig en rätlinjig,
objektiv process utan en kamp mellan levande sociala krafter där antal,
vapen, taktik, organisation liksom mod
och vilja att vinna bestämmer utgången. Efter de inledande ”överraskande”
segrarna blir diskussionen om strategi,
taktik och organisation allt viktigare för
segern. Det är därför som 2000-talets
revolutioner med alla sina unika drag
bara på egen risk kan strunta i lärdomarna av 1900-talets revolutioner och
även av tidigare revolutioner. Det är
rent nonsens att tro att Facebook och
Twitter eller färgrevolutioner har förvandlat revolutioner utan våld, som är
spontana och som saknar ideologi, till
normen. De kommande årens händelser
kommer att begrava dessa lättsinniga
postmoderna teorier, förhoppningsvis
innan de orsakar någon mer skada.
De kan inte heller behandlas som
borgerligt demokratiska revolutioner
där de samhällsekonomiska förhållandena lämnas i fred. De är snarare
den inledande demokratiska fasen som
för att fullbordas kräver kamp om ledningen från arbetarklassens och fattigbön-dernas sida. Revolutionärerna i
Mellanöstern behöver på kort tid utarbeta en strategisk inriktning och paroller som tar itu med de viktigaste konflikterna.
Revolutionerna 2011 är också av global betydelse. De kommer sannolikt att
få konsekvenser som är lika omfattande
som revolutionerna 1989. De kommer
– om de inte stoppas – att hota västs
dominans över den viktigaste regionen
när det gäller oljeleveranser. Västs senkomna försök att framställa sig som demokratins vän i den arabiska världen
hälsas med rätta av förakt och misstänksamhet från de unga kämparna.
De viktigaste kraven i Tunisien och
Egypten efter att diktatorerna försvunnit är bröd, frihet och social rättvisa.
Det första är avgörande för massorna.

Det råder inget tvivel om att stigande
priser på livsmedel och bränsle och
sjunkande reallöner sedan sommaren
2010 är en viktig orsak till oron i arabvärlden. Det följs nu av oljeprisets uppgång. Dessa motsägelsefulla fenomen,
världsekonomins ojämnhet och obalans,
har skapat en förändring av livsvillkoren inte bara för de fattiga utan för
arbetarna och den lägre medelklassen.
Ojämlikhet, orättvisor och eliternas
korruption snarare än absolut utarmning är en kraftfull impuls för revolution.
Kombinationen med plötsligt förvärrade livsvillkor och ökad kunskap om
regimernas korruption och oduglighet
skapade förutsättningarna för revolution. Särskilt unga människor – med
bättre utbildning än föräldrarna och
tillgång till globala medier insåg att de
inte hade samma rättigheter som sina
motsvarigheter på andra sidan Medelhavet. Ett stort antal kvalificerade
unga människor har drabbats av arbetslöshet eller tvingats till gatuhandel,
där de utsätts för polisens trakasserier. Den gnista som tände den tunisiska revolutionen, Mohamed Bouzizis
självbränning som protest mot polisens förolämpningar och utpressning,
berörde på djupet miljoner människor
med liv som saknar elementär mänsklig
värdighet.
I Tunisien och Egypten lyckades protester som initierats av ungdomar inspirera till omfattande demonstrationer
på gatorna; arbetslösa, fattiga och arbetare och deras militanta fackföreningar drogs med. Inom 28 dagar i Tunisien
och 18 dagar i Egypten omvandlades
dessa protester till fullskaliga uppror
som störtade väl etablerade diktaturer.
Repressionens första linje, den paramilitära kravallpolisen och dess hjälptrupper, visade sig inte kunna undertrycka
rörelsen. De väpnade styrkorna tvekade och vägrade öppna eld mot folket.
De obeväpnade massorna närmade sig
helt riktigt armén med ropen ”fredligt,
fredligt” och ”armén och folket är ett”.
Deltagandet av ett stort antal arbetare
i demonstrationerna mot Mubarak, en
växande våg av strejker under hans
sista dagar och resandet av krav på
höjning av minimilönen, pekar på att
den egyptiska revolutionen också har
ett socialt innehåll – som förkroppsligas
i parollen ”frihet och social rättvisa”.
Infriandet av löftena om demokratiska
rättigheter kommer att vara beroende
av att det sociala och ekonomiska innehållet stärks. Det innebär att dra in
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massan av arbetarna, bönderna, kåkstädernas fattiga och beduinerna i kampen.
Plötsligt har två arabiska folk – inte
bara studenter och arbetslösa ungdomar, utan också miljoner arbetare,
bönder och fattiga både i städer och på
landsbygd – trätt in på historiens scen.
Nu är den stora frågan om de revolutionära ungdomarna och redan existerande
grupper av politiska och fackliga aktivister kan skapa revolutionära organisationer, fackföreningar, arbetarråd och
framför allt revolutionära partier som
behövs om revolutionerna ska kunna
gå vidare och spridas. Därför måste falska strategier som sprids i vida kretsar
bekämpas.
Revolutionerna i Tunisien och Egypten har prisats för att vara relativt oblodiga – även om hundratals dödades.
Men en revolution kan bara bli så
fredlig som kapitalisterna tillåter. Händelserna i Algeriet och Libyen visar att
i de flesta fall där överlevnaden för en
regim eller en politisk ordning hotas i
grunden, kommer den att använda våld
för att bevara sig själv.
Historiskt oriktiga redogörelser för
Gandhis kamp eller medborgarrättsrörelsen i USA sprids, och vi får veta
att det var fredlig kamp och att vi bör
följa den fromme Gandhis exempel
istället för Marx och Lenins revolutionära kamp. Idén om en fredlig revolution
är en villfarelse – det är möjligt att störta en regering genom massdemonstrationer och strejker, men även då handlar det om styrka och motstånd, liksom
oundvikliga angrepp från polisen. Den
propaganda som uppmanar till att inte
använda våld är avsedd att hindra
framväxten av en revolutionär ledning
som inte bara kan störta en regering
utan krossa den kapitalistiska staten.
De regimer som finns i många halvkoloniala länder har en karaktär som innebär att revolutionära kampmetoder
måste användas för att endast uppnå
reformer. Vi måste komma ihåg att
även i Tunisien och Egypten har ännu
inte de demokratiska mål som demonstranterna själva ställt upp – avskaffa
undantagstillstånden, driv bort hela
den gamla regimen – uppnåtts. Polis och armé finns kvar och står under
samma befäl som tidigare. Det innebär
naturligtvis inte att ingenting uppnåtts
– massorna på gatorna upprättade en
frihet som det kommer att bli svårt för
generalerna att få bort på kort sikt.
Det är inte bara revolutionärers, arbetares och förtrycktas ögon som riktas
mot revolutionerna. Från Washington
till London och över hela den imperialistiska världen får politiker och indus-

triledare sina dagliga rapporter från
rådgivare. För imperialisterna kommer
ordning och stabilitet före varje form av
demokrati. De har hjälpt dessa stater
att beväpna sig till en kostnad som årligen uppgår till miljarder.
Utrustningen har framför allt använts mot folket, men så länge det inte
förekom något massomfattande motstånd förblev politikerna i väst antingen tysta eller talade hycklande om sin
”oro” inför flagrant våld mot folket och
prisade regimerna som “nära allierade”.
Västmakternas hyckleri visade sig tydligast i Egypten innan Mubarak avgick.
Obama uppmanade då båda sidor att
”visa återhållsamhet”.
Eliten och deras imperialistiska uppbackare, speciellt Obamas administration, var djupt splittrade. Skulle
de tillgripa repression, som fungerat
många gånger tidigare, eller skulle de
bryta arméns disciplin och vinna över
de meniga till revolutionen och därmed
bryta sönder hela regimen? Skulle de
kunna göra demokratiska eftergifter
med förhoppningen att kunna avväpna
rörelsen och hindra den från att gå vidare till att utmana elit, kapitalistiska
godsägare och militärchefer som plundrat sina länder under årtionden?
När rörelsen ökade i omfattning, följde
administrationen i USA och EU:s ledare
efter och tvingade bort Mubarak. Hans
närvaro framkallade en revolution som
skulle kunna gå utöver den demokratiska frågan och hota hela maktstrukturen
i Egypten. Det var inte kärlek till folket
eller deras rätt att demonstrera, utan
rädsla för vad som kunde hända om armén öpp-nade eld mot folket, som ledde
USA till att påverka armén att inte
ställa till med blodbad. Utan tvivel fick
armén också signaler om att det skulle
kunna leda till myteri från trupper som
öppet fraterniserade med demonstranterna.
Samtidigt måste vi motsätta oss varje
försök från imperialisterna att ingripa
i kampen. Även om revolutionernas
primära karaktär är demokratisk, tror
inte socialister att det varken är möjligt
eller önskvärt att stanna kvar där. Arvet efter stalinismen ¬– att begränsa
och kontrollera arbetarklassens kamp
till det demokratiska stadiet och att
låta de ”liberala” kapitalisterna ta makten – innebär stöd till borgerliga krafters försök att ”återupprätta ordningen”, dvs. att krossa massornas kamp
för sociala landvinningar och sina egna
demokratiska organisationer.
Den rädsla som kapitalisterna i väst
har för politisk islam återspeglas i mediernas oro över den roll Muslimska
brödraskapet spelar i Egypten och hotet

att Iran ska dra fördel av situationen.
Muslimska brödraskapet har dock avslöjat sig som en helt igenom borgerlig
kraft. Brödraskapet ställde sig kallsinnigt i början av rörelsen och det uppdagades att de hade fört förhandlingar med
regeringen bakom ryggen på demonstranterna – de utnyttjade cyniskt proteströrelsen för att skaffa sig plats i en
kommande regering. Brödraskapet representerar inte intressena hos den stora
massan i demokratirörelsen. Deras stöd
skulle minska drastiskt om landet rörde
sig mot en mer demokratisk form, eftersom deras stöd i hög grad kom av att
de var den enda verkliga kraften i oppositionen.
ElBaradei klev fram som möjlig ledare under rörelsens gång och representerar västs intressen. Han har varit kritisk mot kriget i Irak och västs fobier om
Iran, men hans uppmaning till armén
att ta makten för att garantera en ”ordnad övergång”, och hans förespråkande
av en liberal regim gör honom till en
perfekt kandidat för imperialisterna.
Han är absolut inte någon farlig radikal
som kommer att gå ”för långt”.
De demokratiska kraven kan bara
helt och fullt förverkligas när kapitalisternas ekonomiska makt avlägsnas
och de marknadsmekanismer genom
vilka imperialisterna penetrerar de nationella ekonomierna kapas av genom
förstatligande under arbetarkontroll
och statlig kontroll av utrikeshandeln.
Socialister stöder den demokratiska och
”ekonomiska” kampen och kämpar för
att arbetarklassen ska ta ledningen. Vi
varnar också för faran med den vacklande borgerliga oppositionen som inte
kan vara konsekvent i stödet för kampen och deras uppmaningar att vänta.
Från det ögonblicket kommer alliansen
mellan de olika klasser som deltog i
revolutionerna att utsättas för påfrestningar och bryta samman.
Detta är den trotskistiska strategin
för permanent revolution. Men den är
inte någon automatisk, omedveten eller
spontan process. Arbetarnas och de fattigas kamp för att använda demokratin för sin egen frigörelse kommer inte
att underlättas av alla de krafter som
stödde revolutionens första stadium
– eller som hoppade på tåget när det
visade sig vara omöjligt att stoppa. Av
den anledningen behöver de mest medvetna arbetarna och ungdomarna samla
sina krafter och bilda ett revolutionärt
parti med målet att stoppa bourgeoisien, generalerna och islamisterna från
att ta över kontrollen och istället inrikta revolutionen mot dess sanna historiska mål: arbetarklassens makt och
socialism.
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EGYPTEN - BOKRECENSION

Egyptens arbetarklass
beskådad från insidan
Recension av Per Björklunds bok ”Arvet efter Mubarak – Egyptens kamp för frihet” (Verbal förlag).

R

evolutionens utbrott i Egypten
kom den 25 februari i våras,
när aktivister som inspirerats
av revolutionen i Tunisien
utlyste en ”vredens dag” mot regimen.
Gensvaret blev enormt, Egypten fullständigt exploderade av sjudande missnöje när gatorna övertogs av folket i alla
de större egyptiska städerna i landets
norra del. Den förhatliga polisen drevs
bort från gatorna under dagarna som
följde och efter två och en halv veckas
upptrappad masskamp – vars tryck
omöjliggjorde arméledningens försök
att kväsa revolten – uppnådde de mobiliserade massorna sitt första mål: diktatorn Hosni Mubaraks avgång den 11
februari.
Att revolten inspirerades av den
föregående revolten i Tunisien råder det
inget tvivel om. Att tillgången till sociala medier på internet (som Facebook
och Twitter) har spelat en betydelsefull
roll för aktivister i Egypten är uppenbart. Men att uppsvinget i klasskampen
på senare år från Egyptens arbetare utgör en av de viktigaste bakomliggande
orsakerna till revolten i mellanösterns
och Nordafrikas folktätaste land har
nästan helt förbisetts i mediarapporteringen. Det är om detta uppsving som
journalisten och vänsteraktivisten Pär
Björklund berättar i sin högaktuella
bok ”Arvets efter Mubarak – Egyptens
kamp för frihet”. Redan inledningsvis
kan det sägas att det är en bok som alla
som vill ha en djupare förklaring till
den politiska utvecklingen i Egypten
borde ge sig i kast med.
Pär Björklunds bok är unik i sitt slag.
Under flera år har han följt den egyptiska arbetarklassen på nära håll och
dokumenterat flera viktiga höjdpunkter
i dess kamp. Artiklarna har publicerats
i några av den svenska vänsterpressens
tidningar (såsom Arbetaren och Flamman). De kapitel som berättar om de
30 000 arbetarnas kamp på Mahalla
al-Kubras gigantiska textilindustri,
som efter en heroisk strejk 2006 föranledde en gigantisk våg av arbetarkamp
i hela landet och som signalerade att en
verklig förändring var pågång, är medryckande. Björklund tar oss direkt till
gatorna där striderna mellan arbetarbefolkningen och regimens polisstyrkor
utspelade sig. Som läsare får man en
känsla av att vara på plats. Björklund

tar sig också in på fabrikerna, berättar
färggrant om arbetarnas förhållanden
och låter dem han lyckas få en stund
med själva berätta om sin organisering
och sina strävanden.
I bokens inledande del ges en brutal
inblick i den regim till vars säkerhetspolis den svenska socialdemokratiska
regeringen med CIA:s hjälp utvisade
de på högst tvivelaktiga grunder terrormisstänka Ahmad Agiza och Mohammed Alzery år 2001. Grov misshandel, förnedring, elchocks-tortyr och
sexuella övergrepp är återkommande
inslag i de många anklagelseakterna
mot den egyptiska militär- och polisstaten. Att förtrycket inte är ett uttryck
för enskilda polismäns snedsteg, utan
att det handlar om ett våld som genomsyrar statsapparatens repressiva delar på ett strukturellt plan blir tydligt
i mängden av incidenter som årligen
kommer egyptiska människorättsaktivister till del. När Björklund berättar
om några av de händelser som dessa organisationer dokumenterat för år 2007,
då minst ett trettiotal fall av polisvåld
ledde till dödlig utgång, vänder det sig i
magen. Det yngsta offret för polisernas
brutalitet var en 11-år gammal pojke,
Mohamed Mamdouh som torterades
med elchocker och kokande vatten efter
att ha stulit en tepåse. Björklund lyckas
framgångsrikt skildra brutaliteten, rädslan, misstänksamheten och ångesten
som det innebär att leva under en regim
som inte tolererar någon verklig opposition, genom sådana exempel, men också
i de många intervjuerna med aktivister
som berättar om hur de hanterar rädslan för att kunna agera.
Det här är också en bok om det egyptiska klassamhälle som regimen är satt
att försvara. Björklund raserar effektivt den romantiska framgångsbild av
Egypten som många västerländska ekonomiska förståsigpåare producerat på
senare år när han tar med läsaren på
resa genom de luxuösa och avgränsade
lyxreservaten för rika i Kairos utkanter
till starkt kontrasterande fattiga Imbaba, en av storstadens mest trångbodda
s.k. ”informella” bostadsområden med
över en miljon invånare på ett område
på knappt tio kvadratkilometer som
saknar asfalterade vägar.
Björklund exposé över Egyptens historia börjar på 1800-talet, då britterna

tar kontrollen över landet i ett försök
att bistå de tidigare ottomanska härskarna som en motvikt mot Ryssland.
Björklund raserar de romantiska framstegsskilldringarna av borgerliga historiker genom att ställa de i historielitteraturen populära myterna om Egyptens
s.k. ”guldålder” under britternas styre
mot de verkliga konsekvenserna av
kolonialismens roll. Den brittiska kolonialismen var baserad på en allians
mellan en numerärt svag inhemsk
jordägande aristokrati och en kolonialregim som såg till att dränera landet på
bomull och andra råvaror. Kolonialregimen satte alltid den brittiska exportindustrins intressen i första rummet, och
den frihandel som de brittiska regeringarna praktiserade hämmade framväxten av en nationell industri. Den underkastelse som landet tvingades till av
det brittiska kapitalet och dess militära
apparat har haft en förödande inverkan på landets ekonomiska och sociala
utveckling, vilket också banat vägen
för de återkommande försöken från de
egyptiska massorna att frigöra sig från
detta ok.
Ett av bokens kapitel handlar om
perioden under Gamal Nasser och de
s.k. fria officerarnas styre efter kuppen 1952, den första egyptiska regim
som upprättade en viss självständighet
från imperialismen. Nassers styre kan
ses som ett försök till brytning med imperialismen genom upprättandet av en
allians mellan de arbetande klasserna
och den inhemska borgarklassen under
militärens auktoritära styre. Denna väg
visade sig vara en återvändsgränd.
Även om vissa landvinningar åstadkoms för Egyptens fattiga i Nassers
försök att skapa sig en stabilare maktbas (genom nationalisering av delar av
industrin och reformer som förbättrade
fattigböndernas situation) så skulle
regimens politiska förtryck av all opposition och dess ovilja att verkligen
beträda socialismens väg snart komma
att betyda att den återförde landet till
imperialismens grepp. Det skedde under Anwar Sadats styre på 1970-talet,
då en nyliberal ekonomisk doktrin och
samarbete med USA på det ekonomiska
området kombinerades med eftergifter
till islamistisk konservatism på det
politiska och sociala planet. Det var en
vändning som möjliggjordes av neder-
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laget för Nassers panarabiska nationalism, som tappade sin prestige och sin
kraft som ett verkligt alternativ för de
förtryckta efter nederlaget i 6-dagars
kriget mot Israel 1967 och efter att regimens allierade i Syrien och i Irak svepts
bort i militärkupper.
I kapitlet om Muslimska Brödraskapet tecknar författaren utvecklingen för
Egyptens största folkrörelse, som grundades av Hassan al-Banna 1928 och
som under 30-talet fick hundratusentals medlemmar. Det är nyttig läsning,
inte minst för läsare i Västvärlden som
matats med en ofta islamofobiskt färgad och ensidig syn på denna rörelse,
som länge tjänat som ett hot som fått
legitimera imperialismens stöd åt
Mubarak.
Att Brödraskapets roll som opposition färgats av dess klasskaraktär blir
tydligt för läsaren. Brödraskapet har
förvisso haft sin huvudsakliga bas i
den förtryckta medelklassen och fattiga samhällsskikt, men dess ledarskap har legat i händerna på rika
godsägare och industriägare. Det har
också präglat rörelsens förhållande
till arbetarrörelsen: dess strejker och
kollektiva kamp mot kapitalet har
oftast betraktats med djup misstro av
de religiösa ledarna, som inom ramarna
för sin korporativistiskt klassöverskridande enhetsfilosofi sett de splittrande
strejkerna som ett hot mot ”muslimsk
enhet”. Konsekvenserna av rörelsens
antikommunism kunde Björklund ha
dröjt vid mera: han nämner t.ex. inte
den våldsamma mordkampanj som Brödraskapet lanserade mot vänsterkrafter
mellan 1945-48.
Björklund visar också hur Brödraskapet genomgått en förändring mot en
mer reformistisk inriktning. Idag har
rörelsen en växande fraktion som vill
utveckla organisationen i en riktning
som har det turkiska reformistiska islamistiskt-borgerliga APK-partiet som
föregångsmodell.
Ett intressant kapitel behandlar egyptiska kvinnors kamp för jämlikhet. Han
ger en historisk inblick i den egyptiska
kvinnorörelsens historia, som börjar
på 1920-talet då feministen Goda alShaarawi kastat sin slöja offentligt. Vi
får en bild av denna rörelses utveckling
uppgång på 1940- och 50-talet och om
hur hur den inkorporerades och passiviserades på 1960- och 70-talet under
trycket från Nassers kombination av
jämlikhetssträvande sekularära reformer och undertryckande av självständiga
politiska rörelser. Björklund bjuder
också på inblickar i hur dagens kvinnoaktivister försöker att återuppväcka
kampen för jämlikhet. Han berättar om

enskilda initiativ från modiga och
engagerade kvinnor som grundar
radiostationer med radioprogram
om kampen mot sexuella trakasserier. Försöken från kvinnliga aktivister att sammanföra de många
unga kvinnorna ur den framväxande arbetarklassen i de ekonomiska
frizonerna (områden där rättigheterna för arbetarna är nästan ickeexisterande inom vilka multinationella företag etablerat tusentals
fabriker) med fackliga aktivister
på andra håll är intressanta: Det
vittnar om att det finns medvetna
krafter som arbetar för att stärka
just arbetarklassens kvinnor, en
grupp som tidigare haft väldigt lite
att säga till om i de sociala rörelserna.
Bokens avslutande kapitel ger
inblick i den egyptiska vänsterns
politiska diskussioner, och den nya
arbetarrörelsens försök att ta steg
mot att förverkliga sina klassintressen genom formerandet av en
nationell politisk rörelse. Försöken
från statsanställda skatteindrivares och andra arbetargruppers försök
att bilda från staten självständiga fackföreningar framhålls som tecken i tiden,
och överlag ger tecknandet av arbetarrörelsens kamp på senare år anledning
till optimism. Den senaste revolten har
inte lyckats avlägsna militärregimen,
men den har helt uppenbart gett de
tusentals aktivister i arbetarrörelsen
som arbetar för att stärka klassen som
en politisk maktfaktor förnyat självförtroende. I skrivandets stund pågår flera
försök att bilda nya arbetarpartier,
och på Björklunds läsvärda blogg Från
Kairo till världen kan man exempelvis
läsa om grundandet av ”Demokratiska
Arbetarpartiet”, som är ett försök av
arbetaraktivister att grunda ett parti
baserat på fabriksgolven och på arbetsplatserna.
Vilken strategi och vilket politiskt program behövs för att på nytt formera den
egyptiska arbetarrörelsen som en politisk kraft, och för att rusta den inför den
svåra kamp som den fortfarande har att
utkämpa med en militär diktatur som
bara ytterst ovilligt kommer att göra demokratiska eftergifter? I dagarna kan
man läsa att regimen fortsätter att slå
ned på arbetarstrejker och försöken att
bilda nya fackföreningar – ännu är friheten för arbetarna långt ifrån vunnen.
Det är avsaknaden av den diskussionen som är bokens största svaghet.
Björklund har haft mycket tillgång till
arbetaraktivister och vänsteraktivister,
och man kunde väl ha förväntat sig att
detta intervjumaterial skulle ge upphov

till mer politisk diskussion. En början
finns på den – Björklund berättar t.ex.
hur socialistiska grupper försöker att
omvärdera sitt sätt att flexibelt förhålla
sig till Muslimska brödraskapet (”med
dem när de angriper regimen, mot dem
när de angriper kvinnors rättigheter”).
Frågan om behovet av ett arbetarparti
kommer till uttryck i någon enstaka av
intervjuerna, men vi får aldrig följdfrågor från Björklund om vilken strategi
eller politik ett sådant parti borde kämpa för. Ingenstans i boken hittar vi en
diskussion om hur kampen för socialismen konkret skulle kunna se ut i fråga
om de nuvarande politiska uppgifterna.
Här når boken inte upp till samma nivå
som Andreas Malms och Shora Esmailians bok om Iran, där arbetaraktivisternas diskussioner om ideologiska frågor,
och aktivisters debatter sins emellan
får ett mycket större utrymme. Denna
svaghet blir så mycket större då frågor
om arbetarklassens roll i den egyptiska
revolutionen framstår som avgörande
för dess fortsatta fördjupning.
Trots detta rekomenderas boken
varmt till alla som vill förstå sociala,
ekonomiska och politiska förhållanden i
Egypten bättre. Egypten kommer även
framöver att inta en central position i
fråga om tyngd och influens över de förtryckta massornas frigörelsesträvanden
i hela den omkringliggande regionen,
och socialister i hela världen kommer
att ha intresse av att bistå varje steg
som tas i riktning mot ett revolutionärt
socialistiskt uppvaknande vid Nilen.
Gunnar Westin
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LIBYEN

Imperialismens hjälp stryper den
libyska revolutionen

U

SA:s, Storbritanniens och
Frankrikes intervention i
Libyen har följt det sedan
1990-talet välkända mönstret. Först hittar man på en bra anledning för intervention som självklart får
inte handla om stormakternas verkliga
intressen, som är rån, plundring och
underkuvande av andra nationer, utan
gäller framkonstruerade humanitära
mål. I Bosnien 1995 gällde det att få
slut på belägringen av Sarajevo, som de
i lugn och ro beskådade i tre år, varefter
de ockuperade landet och gjorde det till
en egen koloni. I Kosova 1999 skulle
man rädda den albanska befolkningen,
som de sedan tvingade att leva i ett protektorat utan någon verklig möjlighet
att utöva självstyre. I Afghanistan 2001
gällde det att skydda den amerikanska
arbetarklassen från ”terrorister”, samma arbetarklass som dessa imperialister utsugit, splittrat och förslavat under decennier. Att rädda de afghanska
kvinnorna, som nu beslöjas och fängslas
i sina hem av den USA-vänliga regimen,
var en annan anledning. Irak anfölls
2003 för att rädda befolkningen i de omkringliggande länderna från Saddams
biologiska och kemiska vapen som inte
existerade, varefter man mördade över
en miljon irakier för att behålla landet
i sitt grepp.
När man väl har valt motivet så uppmuntrar man den välbetalda journalistkåren, som näst intill den siste är trogen sina finansiärer, för att dupera den
inhemska arbetarklassen. Efter detta
är det nödvändigt att säkra stödet till
kriget från arbetarpartiernas och fackföreningarnas ledare, vilket i allmänhet
inte är särskilt svårt då dessa också är
avlönade av samma imperialistherrar.
Därefter kommer en passande FN resolution som ger den kommande attacken
en folkrättslig välsignelse - en resolution som imperialistländerna skriver
själva då de också sitter i och kontrollerar FN. Efteråt samlar man stöd hos de
små imperialistiska länderna, såsom
Sverige, som oftast är ivriga att medverka i kriget för stormakternas gunst
och för att få en del av bytet.
Libyen följer samma mönster. Anledningen för införandet av flygförbudszonen och flyganfall på Gaddafis markstyrkor från USA:s, Storbritanniens och
Frankrikes håll sades vara behovet av
att skydda den libyska befolkningen
från en massaker som förbereddes av
Gaddafi. Obama sade strax efter början

av interventionen: ”Om vi hade väntat
en dag till, Bengazi (…) kunde ha utsatts för en massaker som skulle ha ekat
genom regionen och befläckat världens
samvete.” Den brittiske premiärministern Cameron angav en annan orsak
– den militära interventionens mål var
att försäkra att: ”det blir det Libyska
folket (…) som skriver nästa kapitlet i
sin historia.”
Även för de som varken har någon
kunskap om imperialismens gärningar
under de sista hundra åren eller känner
till något om marxismen måste det vara
uppenbart att båda dessa uttalanden
inte bara är lögnaktiga utan också djupt
hycklande. Gaddafis styrkor hade under den månad som föregick invasionen

världens förtryckta massor så hade
han stoppat sin egen armé från att
gång på gång massakrera de förtryckta. Hade Cameron verkligen brytt
sig om det libyska upproret så hade
han beväpnat det utan extra kostnad,
utan några politiska krav och utan
hemlig diplomati.
Det krävs faktiskt inte kommunistisk teori för att man ska dra
dessa slutsatser. En av de mest inflytelserika brittiska borgerliga tidningarna, The Independent, skriver: ”För
första gången på mer än 60 år, har
västvärldens kontroll över världens
största oljerikedomar skakats av en
rad revolutioner som våra regeringar inte kunde kontrollera. Den mest

Rebeller i Misrata vill inte ha hjälp av imperialismen
tagit från upprorsmännen flera större
städer, men massakrer på befolkningen
i dessa städer har uppenbarligen uteblivit. Obama anger orsaken för kriget mot
Gaddafi vara en möjlig framtida massaker, men det är samtidigt Obamas egen
armé som utför verkliga massakrer i
Irak, Afghanistan och Pakistan som är
av sådana proportioner att de sannerligen ”ekar genom hela regionen och befläckar världens samvete”.
Camerons uttalande är inte lika hycklande men är desto mer löjligt. Hur
kan det libyska folket skriva nästa
kapitel i sin historia när den brittiska
krigsmaskinen precis nu, i deras ställe,
håller på att skriva det i blod? Hade
”fredspris”-tagaren Obama brytt sig om

trovärdiga förklaringen [till interventionen i Libyen] är att det här är ett sätt
att vidmakthålla västvärldens skoningslösa makt, och försöka styra utgången
till vår fördel.” (8 april)
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledare är för den väpnade interventionen. Vi vet att det bland dessa
ledare inte finns något spår av marxismen. Men de kunde åtminstone ha läst
igenom den borgerliga pressen som så
öppet skriver om krigets verkliga orsak
och mål. Faktumet att de trots det fortfarande är för interventionen bevisar
återigen att dessa ledare fungerar som
imperialismens agenter i arbetarklassens led.
Nu kan man ställa en annan fråga:
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Imperialisterna attackerar Gaddafis
styrkor pga sina egna intressen, men
själva flygförbudet och flygbombningarna hjälper upprorets dåligt beväpnade och organiserade förband överleva
Gaddafis attack. Bör vi då inte vara för
flygförbudet och bombningarna för att
rädda upproret? Svaret på denna fråga
blir uppenbar när vi undersöker hur
den imperialistiska inblandningen har
påverkat upproret.
Den 20 april besökte en av upprorets
borgerliga ledare Mustafa Abdel Jalil
Paris och träffade Sarkozy, självklart
under mycket vänskapliga former då
hans överlevnad nu beror på Frankrike.
På detta möte sade Jalil: ”Vi ska kämpa
mot terrorism och stoppa illegal migration, liksom människohandel som har
varit förödande för oss.” Till råga på
det meddelade Jalil att de länder som
följer i Frankrikes och Italiens spår
kan räkna med att stå först i kön när
det kommer till att skriva oljekontrakt
med en ny libysk stat. På så sätt har

flygförbudszonen genom ett slag bundit
fast det libyska upproret med händer
och fötter till imperialismen. Effekten
är att upprorets ledare lovar utföra precis allt som Gaddafis regim utförde i det
förflutna.
De bland vänstern som stödjer flygförbudszonen, som tex Benny Åsman
och Göte Kilden från Socialistiska Partiet, förlorar helt ur siktet att det viktigaste för ett uppror som är på väg att
utvecklas till en revolution faktiskt inte
är att segra militärt. Att segra militärt
samtidigt som man förråder de libyska
massornas intressen och säljer ut dessa
till sådana skurkar som Obama, Cameron och Sarkozy, det innebär egentligen döden för revolten mycket säkrare
och snabbare än om Gaddafis styrkor
hade intagit Bengazi. De förlorar också
ur siktet att det är imperialismen som
är den nordafrikanska arbetarklassens
största fiende.
Man måste också tänka på hur den
imperialistiska interventionen inverkar

på massornas psykologi och vilja till
kamp. Hade Gaddafi fått möjligheten
att angripa upprorets starkaste fäste
– Bengazi utan inblandningen utifrån,
då hade denna dödsfara kunnat framkalla en ännu bredare och djupare
resning bland massorna. För det är i
allmänhet så att så länge massorna inte
har tröttnat så är det just den kontrarevolutionära offensiven som stärker
deras motstånd och övertygar dem att
det gamla systemet fullständigt måste
krossas. Men när Gaddafis styrkor blir
sönderbombade utan att massorna kan
medverka så har det bara en passiviserande påverkan. Det skapar i massorna en mentalitet av passiv väntan
på att någon annan kommer att lösa
deras problem samt underdånighet och
tacksamhet till imperialismen med en
förödande demoralisering som påföljd.
Därför: Ner med all imperialistisk
inblandning i Libyen! Den arabiska arbetarklassen kan visst ta hand om Gaddafi på egen hand!
Senad Kadic

Recension av Route Irish, ny film
av Ken Louch

A

merikanska och brittiska
säkerhetsföretag som agerar i
det krigshärjade Irak. Säkerhetsföretag vars anställda inte
åtalas trots att de begår brott. Låter det
bekant ?
Detta är vad Ken Loachs senaste film
handlar om. När denna artikel trycks
har den tyvärr redan slutat gå på bio i
Stockholm. Aktuell som den är kommer
den säkert att hyras, köpas och laddas
ner. USA’s ockupation av Irak är inne
på sitt åttonde år och detta är ännu en
spelfilm som skildrar kriget och dess
efterverkningar.
Filmen utspelar sig huvudsakligen i
Storbritannien och Irak år 2007. Vi får
följa den temperamentsfulle Fergus i
hans jakt på sanningen om sin bäste vän
Frankies död. Denne har nyligen dött
under oklara omständigheter på ”Route
Irish”, det inofficiella namnet på vägen
mellan flygplatsen och gröna zonen,
centrum för USA’s ockupation inne i
Bagdad. Frankie har liksom Fergus arbetat åt ett privat säkerhetsföretag som
livvakt och eskort. Vi får så småningom
veta att Frankie bevittnat hur en kollega öppnat eld mot en Taxi-bil i Bagdad och därigenom dödat flera civila.
Kan bevittnande av denna händelse ha
något att göra med Frankies död ett par

veckor senare? Ville säkerhetsföretaget
göra sig av med den obekväme Frankie
som sett och hört för mycket ?
Filmen belyser en del av vår samtid
som vi inte vet så mycket om. Privata
säkerhetsföretag eskorterar bl.a politiker och ambassadörer och fakturerar
regeringar för miljonbelopp. Inte undra
på att de då skjuter först och frågar sen.
Bara den eskorterade kunden kommer
fram oskadd så fortsätter pengarna att
rulla in. Verksamheten för dessa företag är till sin natur ljusskygg eftersom
de inte vill avslöja fakta om kunden.
Ken Loach brukar ladda sina filmer
med såväl känslomässig spänning (vänskap och kärlek) som politisk spänning
(krig och rasism). ”Route Irish” är inget undantag. Mark Womack i rollen
som Fergus uttrycker intensivt sorgen
och vreden över en förlorad bäste vän.
Han blir i Loachs regi en råbarkad antihjälte ständigt i konflikt med makten
och kanske allra mest lögnen, symboliserad av
bossarna för det brittiska
säkerhetsföretaget. Hans tydligt aggressiva beteende får konsekvenser för
omgivningen i hans hemstad Liverpool
och i tillbakablickar får vi se att han var
en långt ifrån god soldat och livvakt.
Jag har stor behållning av att se den
här filmen. Skådisarna är duktiga och

manus är skrivet av Paul Laverty, som
samarbetat med Ken Loach tidigare i
b.la den guldpalmsbelönade ”Frihetens
pris”. ”Route Irish” innehåller vissa
scener som är obehagliga att se och handlingen är både gåtfull, mångfacetterad
och actionspäckad.
Kalle Eklund
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ANTIRASISM - DEBATT
(fortsättning från baksidan)
Vad menas egentligen med att
”öppna gränserna”?
Parollen säger inte att gränserna ska
avskaffas eller att nationalstaten ska
upplösas. Visserligen är detta också
två av våra målsättningar, men dessa
är verkligen omöjliga att uppnå utan
att omkullkasta kapitalismen. Strängt
taget utgår parollen ”Öppna gränserna”
faktiskt från den fortsatta existensen
av stater och därmed gränsdragningar
dem emellan – men säger samtidigt att
dessa gränser inte ska vara ett hinder
för den fria rörligheten av människor
i allmänhet och de arbetande och förtryckta i synnerhet. Vad vi säger är att
gränserna inte ska skyddas med hjälp
av invandringslagar, restriktioner och
vakter som sållar bort dem som inte
anses produktiva från kapitalisternas
synvinkel. Lika lite som uppmaningen
till att ”öppna den där dörren” ska ses
som liktydigt med ”förinta den där dörren”, ska ”öppna gränserna” inte ses
som liktydigt med ”avskaffa gränserna”.
Den senare åtgärden är som sagt inte
felaktigt men hör till ett annat skede av
kampen.
Det är inte en lek med ord att klargöra
skillnaden mellan att öppna gränserna
och att avskaffa gränserna. ”Öppna
gränserna” är ett etablerat uttryck i
relation till frågan om immigration.
Möjligtvis är formuleringen ”för fri invandring” mer träffsäker. Hursomhelst
så avser inte AM, eller andra grupper
inom den yttersta vänstern som står
för att öppna gränserna, att förespråka
fri rörlighet för trafficking, vapensmuggling, arkeologiska stölder i tredje
världen osv. I förhållande till sådana
fenomen kan gränskontroller fylla en
viss funktion, så vi säger inte att gränser och bevakning ska avskaffas rätt och
slätt – bara att invandringen ska vara
utan restriktioner.
Rätten till asyl
En del definierar kravet på rätten till
asyl som något annat än att öppna gränserna. Men om rätten till asyl inte kombineras med ett öppnande av gränserna
så är det, om än ett steg i rätt riktning i
jämförelse med att det inte finns någon
rätt till asyl, ett sätt att tvinga flyktingar och immigranter att tigga och be de
imperialistiska staterna om en ynnest.
Rättvisepartiet Socialisterna påstår
till exempel att kravet på öppna gränser är utopiskt och illusoriskt. Vi menar
att det är kravet på rätten till asyl rest
i motsättning till öppna gränserna som
är utopiskt. RS påstår att restriktioner

för invandringen är möjliga att kombinera med att rätten till asyl råder. Eftersom rätten till asyl är en demokratisk
och mänsklig rättighet så säger RS
därmed att det under kapitalismens imperialistiska stadium kan finnas en invandringskontroll som är human, ickediskriminerande och icke-rasistisk. Med
all respekt, men sådana resonemang är
kvalificerad smörja! Kapitalismen kommer alltid att behöva en rasistisk ideologi för att rättfärdiga en rasistisk praktik. Dessutom ligger det i sakens natur
att de borgerliga staterna i väst i största
möjliga mån kommer att förbehålla
sig den exklusiva rätten att definiera
vilka som är önskvärda som asylanter,
naturligtvis utifrån sina egna snäva intressen och begränsningar.
Utan att kräva öppna gränser leder
kravet på asyl till att vänstern blir radikal rådgivare åt kapitalet på hur de ska
sköta sina restriktioner av invandringen. Här måste vi givetvis vara tydliga
med att vi helt och hållet ställer oss bakom varenda kampanj för enskilda flyktingar oavsett om de bedrivs av RS eller
kyrkan. Men att vi ställer oss bakom
handlingen betyder inte att vi okritiskt
accepterar all propaganda runt handlingen. Varenda enskilt asylärende
är värt att driva men dessa kampanjer
skulle spela en betydligt mer progressiv roll om de förenades med kravet på
öppna gränser.
Nej till nationella privilegier
Ett argument mot att öppna gränserna är att det skulle leda till miljontals
papperslösa och utnyttjade människor
utanför de ordinarie trygghetssystemen
och rättigheterna. Men det är faktiskt
i systemet med stängda gränser som
det redan finns ett hårt exploaterat och
marginaliserat skikt av immigrantarbetare som kan räknas i miljoner. Eftersom stängda gränser inte kan vara
en abstraktion så har vi ovanpå det alla
tragedier som skapas bland dem som
inte lyckas ta sig in. Det är ett tankefel
att automatiskt kopplar ihop förekomsten av en brutal uppskiktning av arbetarklassen med öppna gränser. Det är
snarare det motsatta som är fallet. Den
nationella exklusiviteten är en orsak till
att arbetarklassen splittras upp i två
läger; de som hör hemma innanför murarna till det västerländska fortet och
de som egentligen hör hemma utanför
murarna men som pga sin ”infernaliska
fräckhet” har lyckats smuggla in sig
själva; papperslösa, illegala invandrare
och gömda flyktingar. Den nationella
exklusiviteten ramas in av nationalstaternas gränser. Att hålla gränserna

stängda under hård bevakning är att
förvandla det nationella från en romantisk idé (nåja, romantisk för de efterblivna) till krass verklighet. De stängda gränserna är en del i den struktur
som ger medborgerliga rättigheter till
en viss sektor av de som arbetar ihop
välståndet i väst, medan andra – som
ofta sliter under de hårdaste villkoren
– förvägras de mest grundläggande rättigheter i det samhälle de bidrar till.
Genom att öppna gränserna rycks en
av grundpelarna för den här uppdelningen bort. Med öppna gränser är det inte
längre intressant vilka som kom hit på
ett ”legitimt” sätt och inte. När den frågan är ur vägen blir det enklare att ta
den gemensamma striden för lika rättigheter åt alla.
Det korrekta från en internationalistisk utgångspunkt är att aldrig säga
eller göra något som kan tolkas som att
orsakerna till angrepp på arbetarklassen ligger någon annanstans än hos
kapitalismen självt. Omfattande invandring kan eventuellt gynna systemet
men är ändå ett tveeggat vapen. Etnisk
uppblandning och kontakt med nya influenser vidgar vyerna både hos den inhemska arbetarklassen och de nyanlända arbetarna och bidrar till att göra dem
mer världsvana och globalt orienterade.
Därmed ökar möjligheterna att de ska
kunna förstå ett internationellt socialistiskt program. Baserat på ett sådant
program, och med en strategi för samlad arbetarkamp, kommer omfattande
invandring inte att gynna kapitalägarna. Den arbetskraft som kommer hit är
till största delen proletär vilket innebär
att den både bidrar till kapitalismens
vinster och att den är dess dödgrävare.
Att ta hit invandrare är att ta hit fler
möjliga revolutionärer.
Rätten till asyl och öppna gränserna är
två paroller med en fundamental likhet;
de är demokratiska krav som närmast
bör likställas med saker som yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet
i det att de handlar om friheten att få
bo och arbeta under relativ säkerhet
där möjligheterna till försörjning finns.
Omvänt så handlar invandringskontroll
och restriktioner om att begränsa denna demokratiska frihet. Lika lite som
vi kommunister är beredda att acceptera inskränkningar och speciella ansökningsprocedurer för arbetarnas rätt
att få organisera och yttra sig, lika lite
tolerans borde vi visa mot restriktioner
mot deras möjligheter att flytta dit jobben och tryggheten finns.
Eduardo Montero
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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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Arbetarmakt, svensk sektion av Förbundet för Femte Internationalen

Globalisera solidariteten:

ÖPPNA GRÄNSERNA!

D

en imperialistiska världsordningen gör att relationen
mellan stater präglas av exploatering och ojämlikhet. De
imperialistiska staterna befäster sina
gränser med avancerade bevakningssystem, stängsel, beväpnade vakter och
hårda restriktioner. Allt för att mota
bort de flyktingströmmar som i sista
hand är ett resultat just av de imperialistiska staternas agerande i ”tredje
världen”. De stängda och bevakade
gränsernas funktion är att upprätthålla
ett system som på global nivå har tydliga likheter med apartheid i Sydafrika.
Ur denna situation uppstår ett dilemma
för arbetarklassen i väst. Antingen så
fortsätter den med sin lojalitet till imperialismen eller så börjar den tänka

och agera utifrån ett globalt klassperspektiv. På kort sikt kan arbetarna i
väst dra vissa ekonomiska och sociala
fördelar av det första alternativet. Men
eftersom lojaliteten inte är ömsesidig så
kommer tacken för att tänka nationellt
och utgå från de nuvarande gränserna
att bli inte bara ett utan flera knivhugg
i ryggen på arbetarna. Det ser vi redan nu med alliansens stegvisa men
bestämda systemskifte.
Arbetarna har inget fosterland
Slutsatsen är att arbetarna inte har
något fosterland under kapitalismen.
Därför finns det heller ingen anledning
att vara lojal mot nationalstaten eller
att utgå från dess förmodade legitimitet som en principiell utgångspunkt för
att formulera en politik i arbetarklas-

sens intresse. När det kommer till identiteten så bör den klassmedvetne arbetaren på frågan om denne är svensk,
ryss, iranier, osv, svara: ”jag är i första
hand internationell socialist” – och för
en internationell socialist är det inte intressant att fråga sig vad som är bäst för
det kapitalistiska fosterlandet; det viktiga är vad som är bäst för de arbetande
och förföljda världen över. Som kommunister söker vi efter internationella lösningar för den globala arbetarklassen
som helhet. Och stängda gränser in till
de imperialistiska metropolerna gynnar
absolut inte de miljontals människor
som pga olika skäl behöver lämna sina
ursprungsområden. Det skulle däremot ett öppnande av gränserna för att
välkomna dem göra.
Fortsättning s.22
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