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REDAKTIONEN HAR ORDET

2011 fortsatt ett
kokhett år

S

om bekant började det här året
med uppror över hela Mellanöstern och Nordafrika. En utveckling som pågår – med fortsatt instabilitet och arbetarkamp i Egypten,
ett folkligt uppror mot al-Assads regim i
Syrien, och inte minst i Libyen, där Khadaffis regim när vi går till tryck sjunger
på sista refrängen. Också i Palestina är
aktuellt, med Ship to Gaza-konvojen,
och nu senast stötningar mellan Egypten och Israel, samt förnyade angrepp
från apartheidregimens sida mot Gazaremsan. Det är därför naturligt att flera
av artiklarna i höstens första nummer
av Arbetarmakts tidning handlar om
upproren i Nordafrika. Bland annat
intervjuar vi en brittisk kamrat med
erfarenhet från kvinnokampen i Egypten, och vi skriver om läget i Syrien och
Libyen.
Antifascismen, alltid en aktuell fråga, uppmärksammas också: vi ger vår
bild av terrordådet i Norge och den islamofobiska rasism och det hat mot arbetarrörelsen som inspirerade Anders
Behring Breivik till sitt fruktansvärda
dåd, och gör också en analys av svensk
antifascism i ljuset av de norska händelserna.
Vidare skriver vi om studentkampen
i Chile, vikten av att ta strid mot FAS3,
om Vänsterpartiets ordförandeval, och
om varför religiösa friskolor inte hör
hemma i ett modernt samhälle. Och så
rapporterar våra lokalgrupper om sin
verksamhet. Vi hoppas att allt detta
ska erbjuda bra läsning inför en aktiv,
röd höst.
Borgerlig klassdomstolar efter
kravallerna i London
Året har alltså hittills definitivt visat
att kapitalismen skapar en instabil,
våldsam värld. Inte minst såg vi det i
augusti, i och med kravallerna och protestyttringarna mot polisvåld i London.

De områden i London där kravallerna
uppstod i början av augusti är några av
stadens fattigaste. Det förklarar också
varför många av dem som deltog var
icke-vita: precis som i Sverige är det
just i de fattiga områdena landets förtryckta minoriteter finns koncentrerade. Det var alltså arbetarklassens
mest förtryckta skikt som utgjorde upprorets kärna. Den utlösande faktorn
blev polisens mord på Mark Duggan,
och övervåldet mot en ung flicka som
vid en protestsamling krävde svar av
polisen om den händelsen. Men mordet
på Mark Duggan är långt ifrån något
undantag: bara sedan 1997 har hundratals människor dödats av polisen,
nästan uteslutande utan att någon polis
straffats för det.
Till en början rörde sig alltså protesterna direkt mot polisvåld, men mycket
snart utvecklade sig situationen till
fullskaliga kravaller, även med en del
reaktionära inslag. Varför? Det kan inte
beskrivas som något annat än ett resultat av den brittiska arbetarungdomens
totala utestängning från samhället. Ungdomsarbetslösheten i Storbritannien
är 20%, och bland svarta ungdomar så
hög som 50%. Nedskärningarna har haglat ned över unga och studenter, och
med nya, höjda studieavgifter verkar
alla dörrar vara stängda för den som vill
ta sig ur fattigdomen.
Mycket snabbt visade sig den borgerliga staten från sin mest repressiva
sida. Allsköns vapen sattes in på gatorna, och polisen gick hårt fram mot alla
som vågade motsätta sig dem. I snabbrättegångar, ofta hastigt hopkomna,
dömdes helt otroliga straff ut till de ungdomar staten valt ut som skyldiga: två
unga killar fick fyra års fängelse för att
i meddelanden på Facebook ha anspelat
på kravallerna. En annan av de dömda,
en 23-årig student utan tidigare brottsbelastning, dömdes till sex månaders
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fängelse för att ha snott en flaska vatten
från Lidl. Vi skulle kunna fortsätta i all
evighet. Tidningen Guardian, som gått
igenom 1000 av domarna, drar slutsatsen att de fängelsestraff som utdömdes i
genomsnitt var 25% längre än normalt.
Samtidigt har premiärminister Cameron öppet gått ut till stöd för de Tory-ledda kommuner som nu på löpande band
vräker föräldrar till kravallmisstänkta
och -dömda. Det finns bara ett ord som
beskriver ”rättvisan” efter kravallerna i
Storbritannien: klassdomstolar.
Vi känner igen det här från Sverige,
om än i mindre skala. Minns hur allt
snack om ”lika inför lagen” kastades på
soptippen efter Göteborgskravallerna,
och öppet politiska domar delades ut
till de unga aktivister som försvarat sig
mot polisen. Och se på hur överklassen
och deras politiker ständigt kan komma
undan med sina brott, oavsett om det
gäller stöld av allmänna medel, korruption eller skoningslös utsugning av
arbetare.
Det Cameron, hans repressionsarmé
och de borgerliga ”tänkare” som sluter
upp bakom dem inte vill förstå är att
det samhälle som skapade kravallerna
i London inte går att försvara med fler
poliser, ökade befogenheter eller längre
domar. Så länge nedskärningspolitiken, rasismen och utsugningen mot arbetarklassen och dess unga fortsätter,
det vill säg så länge som kapitalismen
fortsätter att existera, kommer upproren att flamma upp igen. Det gäller också i Sverige, och det är något vi måste
vara uppmärksamma och förberedda
på. Arbetarrörelsen måste därför organisera hela arbetarklassen – till försvar
mot dåliga villkor såväl som mot statens våldsapparat – och förbereda kapitalismens störtande på ett organiserat
och välplanerat sätt.
Redaktionen
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KAMPEN MOT UTFÖRSÄKRINGSSYSTEMET

KROSSA FAS 3!
Vad är FAS3?

Enligt
Arbetsförmedlingens
egen
beräkning kommer uppemot 38 000
personer denna höst befinna sig i FAS3.
Jag själv har varit inskriven i FAS3 i
c:a två års tid. En mer meningslös daglig aktivitet har jag aldrig upplevt
och då har jag trots allt gått i några
arbetsmarknadspolitiska åtgärder och
program tidigare i mitt liv. Mycket kritik kan riktas även mot en dessa, men
de har åtminstone funnits en riktning
och ett mål med ens utbildning eller
så har man åtminstone fått en vettigare ersättning för sin sysselsättning,
än den sänkta a-kassa man nu tvingas
försöka leva på (65 % av tidigare lön).
Detta saknas nästan helt inom FAS3
åtgärden (både ersättning och vettig
sysselsättning). Tvärt om är det som vi
skall se inte i heller avsikten med FAS3.
Avsikten är att du skall känna dig mer
eller mindre miserabel och stressad i
din livssituation. Nyckel till det hela är
det av den borgerliga regeringen själv
använda uttrycket; anställbarhet.
Spaltmeter av kritik har redan
skrivits kring FAS3 på bloggar, i debattartiklar och i sociala media, så det
är kanske inte den mest kreativa uppgiften att försöka göra det igen. Men
för den oinvigde, här är åtgärden i stora
drag. Jobb- och utvecklingsgarantin är
först och främst indelad i tre faser:
Fas 1: kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coachning och förberedande
insatser. Gäller från den 150 dagen som
arbetslös. Individuell coachning eller
hos en extern aktör, ett coachningsföretag. Gruppaktiviteter kan förekomma,
oftast korta sammankomster där man
redovisar hemuppgifter och jobbsökande. Mycket begränsad möjlighet att få
en praktikplats eller en arbetsmarknadsutbildning.
Fas 2: den arbetslösa skall främst
gå i någon form av arbetspraktik, arbetsträning eller förstärkt arbetsträning. Gäller f från den 300:e dagen som
arbetslös. Du kan fortsatt få individuell coachning eller coachning av ett
företag. Gruppaktiviteter förekommer
(gemensamma möten med andra arbetslösa och arbetsförmedlare). Jobbsökarredovisning oftast obligatorisk. Mycket
begränsad möjlighet att få en arbetsmarknadsutbildning.
Fas 3: efter 450 ersättningsdagar
erbjuds personen sysselsättning hos en
arbetsgivare (anordnare) med arbetsup-

pgifter som annars inte skulle utföras
och som kan ses som kvalitetshöjande
(för anordnaren). Tanken är att det ska
ge erfarenheter, meriter och färska referenser. Anordnare är föreningar, kommuner och studieförbund. Småföretag
och ekonomiska föreningar förekommer också. Några vanliga anordnare är
secondhand företag, Jobbfabriken och
Röda korset. Har du inget eget förslag
som arbetslös får du en lista från arbetsförmedlingen över anordnare med
lediga platser på din ort. Du har oftast
då (enbart) någon vecka på dig att
bestämma dig.
Att hela konceptet är ett misslyckande är tydligt. Coachning leder inte lättare till jobb än de som söker jobb helt
självständigt, praktikplatserna i FAS3
leder sällan till jobb och i FAS3 är inlåsningseffekten nästan total, endast 1.5
% av deltagarna går vidare till ett s.k.
riktigt jobb.
Om vi tittar närmare på vilka begränsningar som är inbyggda i FAS3, i
förhållande till hur den arbetslöse har
det precis när han blir arbetslös. Han/
hon får:
• inte ägna mer än en begränsad del
av sin tid inom ramen för åtgärden att
söka arbete
• inte vara på praktikplats, även om det
finns löfte om anställning efter praktiktiden
• inte delta i arbetsmarknadsutbildning (mycket begränsad uppluckring

har gjorts)
• inte gå någon utbildning, utan att de
skrivs ut ur garantin (ingen mer ekonomisk ersättning)
• inte starta eget, utan att de skrivs
ut ur garantin (ingen mer ekonomisk
ersättning)
Därtill ger åtgärden inte i förhållande
till en vanlig anställning:
• ingen semesterlön
• inga pensionspoäng
• endast möjlighet till 20 dagars
ledighet
Därtill skall nämnas att anordnarna
i FAS3 erhåller 225 kronor per dag för
varje person de ”tar hand om” av de arbetssökande som placerats i åtgärden,
d.v.s. c:a 5000 kr i månaden.
Ovan begränsningar framstår inte
som något som befrämjar anställningsbarheten på den öppna arbetsmarknaden, och det är som vi skall se
inte heller avsikten med FAS3. Den
arbetsmarknadspolitik som den borgerliga regeringen infört, har, tvärt emot
vad som sägs från dess företrädare officiellt, medfört betydande försämringar
och begränsningar för den arbetssökande. De säger sig förespråka en s.k. arbetslinje där alla skall få s.k. riktiga
jobb, men de enda de lyckats åstadkomma är att gratis arbete, ja t.o.m. av
staten bidragsbetalt arbete, bjuds ut till
arbetsgivarna. Någon sådan här orätt-
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färdig behandling av människor har vi
nog inte sett i det här landet sedan statarsamhället avskaffades!
Den arbetslösa skall i sin FAS3 åtgärd
utföra arbetsuppgifter som normalt
inte förekommer på arbetsmarknaden.
Man får således inte göra något vanligt jobb. Samtidigt sägs det att man
skall utföra en samhällsnyttig tjänst. I
den undersökning som SVT:s Uppdrag
granskning genomförde i våras har det
däremot visat sig att 47 % av de inskrivna i FAS3 utför vad som kan betraktas
som ett regelmässigt arbete. I de andra
andelarna där så inte är fallet kan man
lätt konstatera att mestadels passivisande aktiviteter är det som erbjuds.
Naturligtvis blir detta konsekvensen
av att, som det nämnda samhällsprogram själv uttrycker det, två diken har
stakats ut kring den arbetslöse; man får
inte göra någon egentlig nytta samtidigt
som man skall göra s.k. samhällsnytta.
Visst ser det ut som en tragedi och en
komedi i samma moment?
Anställningsbarhet - att finna sig i
att få det sämre
Vad är då huvudsyftet med FAS3? Huvudsyftet heter uttryckligen att folk
skall bli mer anställningsbara. I det
har regeringen helt enkelt inte lagt in
som avsikt att försöka få den arbetslöse att öka sin kompetens eller att
utbilda sig till nått annat yrke, det är
de arbetslösas attityd som skall förändras, han eller hon skall inse att FAS3
är vägs ände och att därför försöka ta
sig ur det ”till varje pris”. Man vill först
och främst att FAS3 i sig skall kännas avskräckande att hamna i för alla
arbetslösa, man vill få tillstånd att de
arbetslösa söker jobb till lägre löner och
med sämre anställningsvillkor, att de
arbetslösa söker okvalificerade arbeten
(kanske trots lång akademisk utbildning), kortare osäkra anställningar,
deltidstjänster som det knappt går att
leva på och arbeten långt bort ifrån ens
hemort.
De med en anställning skall även de
indirekt ”känna av” att det finns en
situation som är så mycket mer skrämmande värre att hamna i än det jobb de
har. Där hjälper spridandet av myten
om den late arbetslöse naturligtvis även
till. En myt som understöds oförskämt
med uttalanden ifrån t o m arbetsmarknadsministern själv (Hillevi Engström), exempelvis uttalandena att de
långtidsarbetslösa behöver lära sig gå
upp på morgonen och behöver komma
in i socialt umgänge. Människosynen är
minst sagt skrämmande i sin demagogi
och det därtill från en minister!

Att effekten av detta leder till en
ökad konkurrens om jobben hos hela arbetarklassen, till lönesänkning på sikt
för folk och till ökad otrygghet på arbetsmarknaden, är tydligt. Man finner
sig helt enkelt i sämre villkor, kryper
för sina chefer och tvingas ta allt mer
osäkra anställningar. Man jobbar i ett
högre tempo, tar mer övertid och accepterar en sämre arbetsmiljö och detta är
precis vad borgarna VILL åstadkomma!
För en person med en någorlunda
socialistisk medvetenhet är det inget
konstigt med en borgerlig politik som
försöker slita sönder all klassolidaritet
genom att först skapa ett lidande som
ger ett större lidande i sin andra effekt.
Det svåra är ibland att förklara detta för
gemene man som redan har ett jobb och
”mutats” en del av regeringen med ett
jobbskatteavdrag. Inte kan de väl vara
så onda borgarna? Jo, de är faktiskt det!
Även om de retorisk är mästare på verbala finter och självförnekelse och vad
som psykologisk skulle kunna kallas ett
undertryckande intill gränsen för vad
ett normalfuntat undermedvetande förmår, är deras avsikter just att ge kapitalistklassen mer makt på arbetarklassens bekostnad. Detta ÄR borgerlig
ideologi och klasspolitik när den är som
råast – och sannast!
Ideologi är nämligen inte egentligen
nått som befinner sig i tankens, de fina
samtalens eller böckernas värld. Den befinner sig istället i det som händer mellan människorna i deras vardag, i den
praktik de tvingas in i dagligen, av de
rådande omständigheterna. FAS3 är en
sådan omständighet och dess ideologiska effekt har jag personligen sett en hel
del av. Ett av de tydligaste uttrycken för
konsekvenserna av den förda politiken
ifrån borgarna är när människor börjar
konkurrera om de få jobb som erbjuds
på ens FAS3 plats, där vissa individer
t o m är beredda att sätta krokben för
andra för att bevaka sin position eller
för att gå före till möjligheten att få en
anställning. Ett annat exempel är när
en anställd blir upprörd över att oppositionen i riksdagen kanske sätter stopp
för nyinförseln till FAS3 och där efter
öppet uttrycker sin rädsla att bli av med
sitt jobb, genom att visa sin aggression
mot sossarna! Möjligen hade denna person varit ett inskränkt pucko på vilken
arbetsplats som helst, men här, i FAS3,
ställs allt helt tydligt på sin spets. De
som i genom arbetarrörelsen historia
kallats svartfötter är de som regerar
på FAS3 platserna och vi andra lider i
deras kölvatten. Men det går att ändra
på det!

Bygg ett motstånd och en
gräsrotsrörelse mot FAS3!
Hur bygger vi ett motstånd och en kamprörelse mot FAS3? Hur skall de i FAS3
kunna organisera sig? Det är inte frågor
som är så lätta besvara, då det här handlar om några av de mest förtryckta
och utsatta i vårt samhälle. Tyvärr har
fackföreningen inte gjort nått för att
aktivt bekämpa åtgärden och för att
organisera folk. Hade vi haft en fackförening med ryggrad inför sina arbetslösa medlemmar, hade de till att börja
med konsekvent kunnat neka att godkänna några FAS3 platser alls. De skall
nämligen ge ett utlåtande inför varje
nystartad FAS3 plats. En radikal kämpande fackföreningsrörelse hade även
åkt ut till de olika FAS3 inrättningarna
för att kalla till möten och organisera de
arbetslösa i tvärfackliga organisationer,
exempelvis direkt under LO. Man hade
skickat ut skyddsombud och kontrollanter för att se över arbetsmiljöfrågor
och villkor och man hade infört blockader mot de FAS3 platser där man fann
att s.k. vanliga arbeten utfördes (många
blockader hade det blivit). Då hade vi
förmodligen blivit av med FAS3 eländet
rätt så snabbt men här så som på andra
håll hindrar den nuvarande ledningen
för arbetarrörelsen kampen att utvecklas på ett fullskaligt vis.
Efter som inget av detta fackliga initiativ existerar idag måste motståndet
byggas upp ifrån en väldigt individcentrerad horisont, till att börja med.
Med det avser jag att enskilda individer måste hitta varandra på sina
FAS3 platser och börja snacka ihop sig.
Är man flera stycken som tycker sig
komma överens kan man bilda en lokal
grupp eller förening. Sök om möjligt
även kontakt med andra i FAS3 på andra placeringar på orten. Träffas och
diskutera vad ni konkret kan göra. Det
finns även en organisation som heter
SALO som man kan gå med i, om ni
vill. Tyvärr är även denna organisation
ganska utslätad i sin politiska profil, oklar i sina kampmetoder och saknar inflytande och spridning i landet. Därtill
anordnar de själv FAS3 projekt, vilket
jag ställer mig ganska kritisk till, av
samma anledning som jag ställer mig
mycket kritisk till att arbetarrörelsen
organisationer så som arbetarrörelsens
arkiv och ABF utnyttjar FAS3. SALO är
därför inte alls central att gå med i för
att få något konkret gjort, utan bygg en
gräsrotsrörelse från grunden först och
främst.
Klas Wirholm
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KLASSKAMP

För en arbetsmarknadspolitik i arbetarklassens intresse!
Arbetarmakts krav:
• Avskaffa omedelbart hela jobb- och
utvecklingsgarantin – inga tvångsåtgärder mot de arbetslösa!
• Stryk den bortre parentesen i arbetslöshetsförsäkringen.
• Bygg ut vuxenutbildningen och arbetsmarknadsutbildning – ge alla en
chans till kunskap och bildning.
• Höj taket i arbetslöshetsförsäkringen
drastiskt så att ersättningen motsvarar
100 % av tidigare inkomst för majoriteten av de arbetslösa.
• Ta bort ramtiden på 12 månader i arbetslöshetsförsäkringen.
• Återställ a-kassan till 100 procent av
ens tidigare lön - ingen ska straffas för
arbetslöshet.
• Dela på jobben – sänk arbetstiden till
6 timmars arbetsdag med bibehållen
lön.

• Skapa vettiga arbeten för de arbetslösa: arbetarrörelsen/fackföreningarna
bör organisera ett program för upprustning av bl.a. arbetarnas bostadsområden.
• Skapa ett offentligt program för att
rusta upp järnväg, skolor, bostäder och
offentliga platser m.m. Låt arbetarna
styra över dessa arbetsplatser genom
sina egna valda ombud och församlingar.
• Ställ arbetsförmedlingarna under
fackets kontroll, tvinga arbetsköpare
att anmäla alla lediga arbeten. Inspektioner och förstatligande av företag
som underlåter att tillhandahålla information om lediga arbeten. Nej till privata arbetsförmedlingar!
• Förbjud bemanningsföretagen. De organiserar arbetare på ett för den kollek-

tiva organiseringen särskilt skadligt
sätt. Deras existens betyder fler osäkra anställningar, motverkande av
trygga heltidsanställningar och bidrar
därför indirekt till skapandet av arbetslösheten. Staten bör säkra trygga
och meningsfulla anställningar för alla
arbetare som idag är anställda av bemanningsföretagen.
• Bekämpa alla osäkra anställningar
så som exempelvis timanställningarna. Avskaffa provanställningen – rättigheter och anställningstrygghet från
första arbetsdagen. Lika rättigheter
och lön för alla!
• Ta strid mot kapitalisternas rätt att
avskeda. Vi kräver att arbetarna ska
ha kontrollen över anställningar och
avskedanden!

Stockholm:
Brevbärare i rörelse

U

nder flera års tid har arbetarna
på Posten utsatts för återkommande försämringar, som ständigt har utmålats – från företagsledningens sida – som nödvändiga. Men trots
allt prat om minskade postvolymer och
behovet av att anpassa oss till en allt
hårdare marknad har försämringarna
givetvis inte kunnat undgå att skapa
ett stort missnöje. Kamptraditioner har
det dock varit sämre med. Det har inte
förekommit någon strejk i Posten på
flera årtionden. Men som vi rapporterade i våras har hoppfulla tecken börjat skönjas.
Tidigt i våras började ett initiativ
underifrån att växa fram, med början i
brevbärarkontoret i Skärholmen, Stockholm. Snart sammankallades ett möte
med deltagande från kontor i Stockholmsregionen, och Brevbäraraktionen bildades. En mycket lyckad demonstration
organiserades i maj, med omkring 300
deltagare, varav de flesta var postarbetare. Efter detta har kontakter gjorts
med postarbetare i flera städer, några
möten har hållits i Göteborg, och nätverket Postarbetaraktionen, för att signalera att alla arbetare inom postsektorn är välkomna.
Efter en som vanligt stillsam sommar

Brevbärarna demonstrerade i Stockholm den 14 maj
finns stora förutsättningar för kampen
ska ta flera steg framåt. Postens högsta
ledning har meddelat att nya nedskärningar är att vänta. Det är en del av en
privatiseringsstrategi som Postarbetaraktionen bidragit till att uppenbara.
Postarbetaraktionen svarar nu med att
ge ut ett provnummer av en arbetsplatstidning, som bl.a. innehåller en plattform med ett tydligt kampbudskap och
artiklar om Postens privatiseringsplaner, hur vi kan bygga en gräsrotsrörelse
på arbetsplatserna mm. Nätverket
uppmanar också SEKO, som organiserar majoriteten av brevbärarna, att

blåsa till strid och organisera en kampanj som gör motstånd mot alla nedskärningar. Nätverket fortsätter också
att odla kontakterna med brevbärare
utanför Stockholm, och har också fått
kontakt med terminalarbetare, som liksom brevbärarna har ett stort behov av
att ta kamp.
En ny domän har registrerats:
www.postarbetaraktionen.se
Den leder till bloggen “Brevbärarbloggen Vår Röst”, som hittills varit ett viktigt verktyg för propaganda-spridningen och organiseringen. Ta en titt!
Jens-Hugo Nyberg
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Arbetarrörelsen måste bli
en bastion mot rasismen

T

errordåden i Norge i somras
skakade en hel värld, och
inte minst i den internationella arbetarrörelse som var målet
för Anders Behring Breiviks kulor. Vad är det för rasistisk rörelse
Breivik kom ifrån? Hur har modern
rasism påverkat dagens politiska
spektrum? Och hur gör vi arbetarrörelsen till en bastion mot den rasism som just nu växer över hela
Europa?
Rasism och extremhöger av olika slag
är tveklöst på frammarsch i såväl Europa som Nordamerika. Dess framträdande är inte alltid identiskt från land
till land. Det finns ett spektrum där
både imperialistiska stater eller underordnade europeiska stater (Ungern
är ett praktexempel) med sin statligt
reglerade rasism utgör ena sidan. Den
rasismen är ett inneboende drag i kapitalistiska stater, eftersom deras funktion bland annat är att utifrån kapitalismens intressen reglera människors
rörelser över gränserna. Den kapitalistiska statens rasism kan variera allt
efter ekonomiska och politiska konjunkturer, men den finns alltid där. Partier
som accepterar kapitalismens fortsatta
existens, stöder därmed också den statliga rasismen.
Den andra sidan av den moderna rasismen är rörelser eller partier som gör
rasistiska idéer till främsta grundval för
sin politiska existens. Det handlar om
allt från organiserade nazistiska eller
”patriotiska” grupper till större populistiska partier vars drivkraft – oavsett
deras aktuella retorik – är att det egna
landet och dess dominerande etniska
grupp är hotad och måste försvaras mot
angrepp utifrån.
Vid sidan av dessa organiserade rasistiska krafter finns också de enskilda
rasisterna med en alldeles egen dagordning. Hit hör ”lasermannen” John
Ausonius, Timothy McVeigh, Anders
Behring Breivik och antagligen den
man som kommer att åtalas för ett antal mord och ett större antal mordförsök
i Malmö. Deras idévärld överlappar ofta
den som finns i de mer etablerade rasistiska rörelserna. Breiviks engagemang i
Fremskrittspartiet är ett typiskt exempel. Parallellt med att han planerar sin
mordkampanj mot den norska socialdemokratin och andra representanter för
”kulturmarxismen”, är han aktiv i ett
av de stora partierna i norsk politik.

Dessa enskilda rasister som ägnar
sig åt ett slags ”direkt aktion” är övertygade om att de genomför något som
många andra, kanske en majoritet, vill
men är för fega eller slöa för att ta itu
med. Det finns dock en betydande skillnad mellan Ausonius och Breivik. Den
förre försökte skrämma invandrare till
att lämna landet. Breivik gick ett steg
längre. Han gav sig inte på invandrare
urskillningslöst. Istället drog han slutsatsen att det är Arbeiderpartiet som
är garanten för att Norge ännu inte har
halkat så långt ner i rasismens träsk
som exempelvis Danmark.
Breiviks analys pekar på ett centralt
förhållande, som ingen inom vänstern
får glömma: även om socialdemokratins ledare för länge sedan har lämnat
sina socialistiska rötter, representerar
de en organiserad arbetarklass som i
grund och botten är det enda försvaret
mot rasismen i dess olika former. Det är
sant att både den norska och svenska
socialdemokratin helt sluter upp kring
den kapitalistiska statens reglering av
människors rörelsefrihet och därmed
rasism, men dess ledare har ännu inte
kapitulerat för en öppen rasism. Den
danska arbetarrörelsens ledning, det
gäller både socialdemokratin och faktiskt också Socialistisk Folkeparti, har i
stort sett kapitulerat för en efter nordiska förhållanden extrem form av statlig
rasism. I Danmark är därför risken för
att en extrem rasist ska börja skjuta
mot socialdemokratiska företrädare i
motsvarande grad mycket mindre.
Det finns alltså en viktig lärdom av
Breiviks illgärningar, nämligen att den
organiserade arbetarrörelsen och ofta
även dess ledning utgör ett hinder för en
rasistisk offensiv. Det är förvisso sant
att det även i arbetarrörelsens ledande
kretsar har framträtt förespråkare för
en öppen rasism. Den ledande tyske
socialdemokraten Thilo Sarrazins rasistiska bok från 2010, Deutschland
schafft sich ab (Tyskland avskaffar sig
självt), är en varningsklocka för alla
socialister. Den relativt milda behandlingen av Sarrazin från partiets sida
är en allvarlig påminnelse om att arbetarrörelsen inte är immun mot en
öppen rasism. I brittiska Labourpartiet
använde sig Gordon Brown härom året
av parollen ”brittiska jobb åt brittiska
arbetare”. Browns flört med en traditionellt nationalistisk paroll fick snabbt
genklang i några fackföreningar, vilka i

sin tur drog med sig delar av vänstern.
Den byråkrati som styr och ställer i
arbetarrörelsens organisationer kan
stundtals flörta med den öppna rasismen. Byråkratins främsta stöd är de
bättre betalda arbetarna, arbetararistokratin, och bland dem kan fientlighet mot arbetare från andra länder
på mycket kort sikt vara en fördel. Men
arbetarrörelsens organisationer, och
främst fackföreningarna, är baserade
på solidaritet mellan arbetare gentemot
arbetsgivaren. Det fackliga löftet att
aldrig bjuda under den gemensamma
miniminivå som uppnåtts genom kamp
kan inte upprätthållas om rasism och
främlingsfientlighet tillåts driva in en
kil mellan arbetare med olika etnisk
tillhörighet. Det är därför som socialister och fackligt aktiva i alla sammanhang måste avvisa alla former av rasistiska tankar. Det måste även gälla där
vi hamnar i motsättning till många andra arbetare.
Den tendens som på senare år blivit
så vanlig från fackligt håll och bland
många medlemmar – att solidarisera
sig med arbetsgivaren för att lösa kriser – utgör en stor fara för fackföreningarnas framtid. Organisationsgraden
sjunker och närmar sig i en del europeiska länder amerikanska nivåer. Det
socialistiska svaret måste vara att kräva och driva på kampanjer för organisering och själva organisera så många
som möjligt av de oorganiserade. Och
det kan inte genomföras utan en kompromisslös hållning mot alla former av
rasism och främlingsfientlighet. Facken
måste organisera både de papperslösa
och de arbetslösa, liksom alla som arbetar under extremt usla förhållanden
utan tillsvidareanställning.
Om facken bara organiserar de bäst
ställda, ökar risken för främlingsfientliga och rasistiska idéer. Det är bara
genom konsekvent motstånd mot alla
dessa idéer och ständig verksamhet
för att dra med så många som möjligt i
facket, som misstron mellan olika grupper kan övervinnas. Kompromissande
eller överseende med främlingsfientlighet och rasism inom arbetarrörelsen
kan bara leda till splittring och nederlag. Socialister måste istället satsa på
att göra Breiviks värsta mardröm till
verklighet: Arbetarrörelsen som en bastion mot rasismen.
POM
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Vilken väg för den
antirasistiska rörelsen
efter Breivik?

Å

ttio- och nittiotalets vitmakt
och skinnskalle rörelse är
i stort sett borta. Jag ska
berätta hur det gick till. Dom fick
stryk. Ordentligt med stryk. Dom
blev rädda. Där jag är uppväxt, i
Kristinehamn i Värmland, fanns det
aldrig en chans för nynazisterna
att visa sig. Folk hoppade på dem
direkt. Helt spontant. Jag minns ett
tillfälle på väg hem från krogen.
En klasskompis och nybliven naziskin
blev nerslagen och sparkad i huvudet
av en annan av mina kompisar som jag
för tillfället var på väg med. Jag hann
inte reagera, det hela gick så fort. Efteråt frågade jag var varför det behövde
bli så brutalt, det hade ju räckt om vi
skrämde snubben lite. Svaret var: “Jag
blev så jävla rädd! Jag har småbarn, och
jag tänkte på Hitler och hela den skiten,
jag klarar inte av att se sån skit...”.
Det gick likadant för alla som försökte
etablera en naziskin profil i Kristinehamn- de fick stryk helt enkelt. Och
alla la de ner verksamheten. Det var
aldrig någon debatt på Nya Kristinehamns Postens ledarsida, det pratades
aldrig om på vänsterns möten. Ingen av
de etablerade partierna fattade ens vad
som skedde på gatan. Nazismens små
sticklingar försvann från gatorna och
har inte visat sig sedan dess.
Det som däremot hände var att samma små före-detta-nynazister ett decennium senare satt på efterfester och
hejade och hurrade för SD och Jimmy
Åkesson, men nu i prydligaste svensson-stil. Samma hat mot “blattar” och
“negerjävlar”, men annan look.
Det var lättare när en nynazist var
en nynazist, då var det enklare för folk
att direkt dra parallellen till Auschwitz
och Treblinka. Sånt passade sig inte i
Sverige. Sånt skulle bort. Såna jävlar
ska ha stryk. Det var inget konstigt med
det.
Det man måste minnas var att det inte
var vänsterpartiernas “idoga” arbete
som stoppade den här lilla vågen, utan
det var vanligt folk. AFA fanns knappt
på den tiden. Det var vanliga medborgare med demokratiska ideal som blev
skrämda av att se nazister på gatan
som tillslut tog tag i saken och satte

stopp handgripligen.
Nu har de mest uthålliga från den
gamla vitmakt miljön flyttat in i TV sofforna genom att de har blivit inröstade
i riksdagen. Samma gamla nazister i
skjorta och slips istället för t-shirt och
hängslen. Och med en annan retorik,
och ett modifierat program. En politik
som inte ska verka skrämmande, utan
en politik som ska bygga på att rikta
rädslan åt ett annat håll- mot invandrarna och mot islam.
Och vänstern då? Jo, när den första
vågen av nynazism blev nedslagen var
man nog imponerad över folks kurage.
Det var ju faktiskt bra att det här försvann. Resultatet av kampen mot rasismen och nynazismen var man väldigt
förtjust över. Det var bara metoderna
man var emot (som att resultatet gick
att skilja från metoden?). Det går inte
att ha en massa bråk på gatorna, sånt
kan vi inte ställa upp på resonerar
man, sånt gillar kanske inte våra medlemmar. Och ännu viktigare: Det kan
skrämma bort väljare. Frågan är bara
vilka väljare man då avser?
Sedan SD började etablera sig har debatten rasat inom vänstern om vad man
ska göra åt dem. Man har försökt analysera vad SD och den nya “främlingskritiska” rörelsen är för något. Är de vanliga demokrater? Är de rasister? Är de
fascister? Vad har de för inflytande hos
befolkningen? Och så vidare.
Vi som var unga på nittiotalet minns
ju vilka de är. Det är ju de gamla skinnskallarna och nynazisterna i nya kläder
och med ett modifierat program. Det går
inte att komma runt detta faktum.
Men vi är inte omöjliga, vi tar SD
på orden och bemöter dem på det sätt
de förtjänar- som äckliga rasister, arbetarfiender och mörkblåa högerspöken
med bruna ränder i kalsongerna. Så vi
går ut på gatorna och buar, häcklar och
hånar dessa rasister, och gör helt klart
att de inte är välkomna att sprida sin
skit. Detta så länge de håller sig inom
dessa ramar. När de bruna ränderna
visar sig så får de stryk igen. Det är så
det funkar. Det spelar ingen roll vad
V, KP eller SP tycker om detta. Det är
och har alltid varit utom deras kontroll. Invandrarungdomar och folk som

har lite kurage kommer alltid att reagera likadant, för man vet vad som kan
hända. Vi vill inte ha några arbetsläger
för romer, som i Ungern. Vi vill inte ha
en politik som har till syfte att krossa
fackföreningar och andra rörelser. Det
är med det egna intresset som drivkraft
folk säger stopp. Inte av förment demokratiska principer om antirasism
eller allas lika värde. Folk säger stoppför rätten till sitt eget liv och frihet.
När vänsterpartister, stalinister,
SP:are och andra ställer sig på polisens
sida för att förhindra folk att bekämpa
nazismen, som var fallet under den antifascistiska demonstrationen på Hisingen den 21:a maj 2011, i samband med
den nya moskéns öppnande, och sedan
förvränger sanningen och skyller sitt
svek på uppdiktade flaskkastare, i ett
lumpet försök att göra antirasister till
rasister och bråkmakare, då har man
i ögonen på de som var på plats gjort
politisk bankrutt som vänsterkraft. Då
har man ställt sig utanför all verklig
historik, all verklig rörelse och alla möjligheter att vara med och påverka. Och
detta är ett problem. För det behövs uppenbarligen en stark vänster. Men om
man väljer att ställa sig utanför, och
att fördöma folks kamp, då undergräver
man vänsterns förtroende hos folk och
på så sätt sin egen roll.
Skillnaden mellan de antirasistiska
krafterna ligger just i viljan eller oviljan
att ställa sig på de kämpandes sida. Hur
kan man med gott samvete förhindra
eller avleda unga människor ifrån att
ställa sig i vägen för en nazist demonstration? Hur kan man säga att partier
som Nationaldemokraterna (ND) också
har rätt till partistöd och presstöd? Hur
kan man säga att vi inte ska försvara
oss, när det är uppenbart att vi är ett så
lätt mål för mörkermän som Breivik och
hans gelikar? Handlar det om den osäkra delen om väljarbasen? Den osäkra
delen kan bara bli säker om vi visar tydligt vad vi menar, och ställer oss på de
kämpandes sida. Det är detta GNMR i
Göteborg alltid har gjort. Det är vad andra antirasistiska nätverk borde göra.
Det är detta diskussionen har handlat
om.
Tommy Weinesson
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Efter Ohly - vart går (V)?

Jonas Sjöstedt - aktuell kandidat

E

fter en lång tid av sviktande
opinionssiffror och såväl extern som intern kritik har
nu Vänsterpartiets ordförande
Lars Ohly meddelat att han avgår
vid årsskiftet. Fyra kandidater
är hittills beredda att ta över ordförandeskapet: Rossanna Dinamarca, Jonas Sjöstedt, Hans Linde och
Ulla Andersson. Vad betyder det
här för partiet, och för alla som
vill se ett klasskampsalternativ i
svensk politik?
Att flera kandidater öppet är beredda
att kämpa om posten är givetvis mycket

tydligt mindre politisk än man skulle ha
hoppats.
Lars Ohly kunde ibland framstå som
rätt radikal. Han var en bra talare, och
ibland när han gick loss och pratade
om att kampen utanför riksdagen, på
arbetsplatser, i skolor och på gator
och torg var det viktigaste kunde man
nästan känna att man hade mycket
gemensamt med honom. Och vem gillar inte klippet där han visade fingret
åt en jobbig borgare i direktsändning?
Problemet är att det inte alls var på
den utomparlamentariska kampen som
fokus låg. Istället förklarar Ohly att det
största framsteget under hans tid är att
V nu ses som ett regeringsalternativ –
och han underströk detta tydligt i valrörelsen genom att prata vitt och brett
om hur mycket han och Mona Sahlin
var överens om.
Det finns dock en tydlig motsättning
här. Om V verkligen satsade på att bli
ett kampparti, som stödde och organiserade strejker – formellt lagliga eller
inte – radikala demonstrationer och
konfrontationer, och prioriterade den
direkta kampen utanför de parlamentariska församlingarna, så skulle ett
regeringssamarbete med S falla sönder
snabbare än man hinner säga vuvuzela. Det är helt enkelt nödvändigt att
välja: ska man i första hand vara ett
kampparti, eller ett parti som siktar
på att dela regeringsansvaret med S
och MP, trots att deras politik innebär
att arbetarklassen får betala för kapitalismens kris? Uppenbarligen kan V
göra tämligen lite för att vrida politiken
vänsterut den parlamentariska vägen
– inte minst nu när MP pratar om att

Det är helt enkelt nödvändigt att välja: ska man i första
hand vara ett kampparti, eller ett parti som siktar på att
dela regeringsansvaret med S och MP, trots att deras politik innebär att arbetarklassen får betala för kapitalismens
kris?
bättre än att, som i fallet med Socialdemokraterna senast, en valberedning arbetar i det dolda för att ta fram en kandidat, som sedan blir enhälligt vald för
att det partiet ska visa sig enigt. Ordförandevalet borde, i varje demokratiskt
fungerande parti, vara en öppen kamp
om olika politiska plattformar, inte en
byråkratisk manöver eller en skönhetstävling. Det är dock redan uppenbart
att kampen om V:s partiledare blir be-

göra upp med M, och Jämtin deklarerar
att S kan samregera med FP och C. Det
arbetarklassen behöver är ett parti som
verkligen försöker organisera kampen –
men att sikta på att samregera med S
och MP innebär att lägga dessa tankar
helt på hyllan.
Partiledarkandidaterna – någon
radikalism i sikte?
Finns det då något verkligt kampalter-

nativ hos partiledarkandidaterna? Det
enkla svaret är nej. Det finns lite olika
idéer om framtoning, kanske ska man
betona kvinnofrågan och arbetstidsförkortning lite mer, att V ska bli tydligare
(men var finns den partiledarkandidat
som inte vill att hans parti ska bli tydligare?) eller rent av kaxigare – men
ingen av kandidaterna vill göra V till
ett klasskampsbaserat parti som gör
parlamentariska poster till ett stöd
för den utomparlamentariska kampen
snarare än tvärtom. Detta är förstås
ingen slump. V har inte varit ett sådant kampparti på mycket länge, och
en radikal partiledare skulle inte ändra
på det i första taget. Dock visar kandidaterna att det inte finns någon stark
klasskampsströmning som vet vad den
vill i partiet. Det finns självklart en hel
del radikala människor som skulle vilja
se ett sådant parti – men det existerar
ingen strömning med ett medvetet program för detta.
Ett parti öppet för hela vänstern?
En idé som har framkastats åtminstone
av några vänsterdebattörer på internet,
är att V skulle bli ett öppet parti i stil
med Enhedslisten i Danmark, där olika
strömningar får vara med, och behålla
sina eventuella internationella bindningar. Vi skulle välkomna en sådan
utveckling, men inte för att vårt ideal
är ett formlöst ”parti” som Enhedslisten, utan som ett steg i omformandet
av arbetarrörelsen. Om V skulle öppna
sina portar för vänstern för att inleda
en omfattande diskussion om vilken väg
arbetarrörelsen skulle behöva ta, där
olika grupper var välkomna att delta,
med bibehållande av sina identiteter, så
skulle Arbetarmakt givetvis delta.
Vi skulle dock göra det för att försöka
vinna stöd för behovet av ett verkligt
klasskampsbaserat parti på ett revolutionärt program, inte för att kvarstå
som en liten radikal strömning i en
”bred” organisation som aldrig skulle
kunna enas bakom någon effektiv
strategi. Det finns dock mycket lite som
tyder på att V skulle ta ett sådant steg.
Samtliga partiledarkandidater är inställda på att fortsätta sitt schackrande
efter parlamentariskt inflytande om än
med lite olika hjärtefrågor och idéer om
framtoning. Avsikterna må sedan vara
hur goda som helst, men det kommer
inte att hjälpa arbetarklassen att försvara sig mot arbetsköparnas offensiv.
Jens-Hugo Nyberg
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FRIGE JOURNALISTERNA

Johan Persson

Martin Schibbye

Dawit Isaak

Frige de svenska journalisterna!

D

en 1 juli greps de svenska journalisterna Martin
Schibbye och Johan Persson i Ogaden-provinsen i Etiopien,
dit de rest för att rapportera om
den separatistiska gerillan där,
Ogadens Nationella Befrielsefront
(ONLF), och dess konflikt med den
etiopiska regimen.
ONLF är terrorstämplade av den
etiopiska regimen, och när de svenska
reportrarna greps ska de ha färdats
tillsammans med gerillan, som blivit
inblandad i en eldstrid med regimstyrkor. Enligt tidningsupggifter dödades
15 gerillasoldater, och sex skadades,
medan svenskarna greps och fördes till
Addis Abeba. I och med att ONLF-gerillan är terrorstämplad kan bara det faktum att man rapporterar om dem leda
till upp till 20 års fängelse, rapporterar
svensk press nu.
Och en mörk bild målas nu upp av
Etiopiens pressfrihet: enligt Sydsvenskan ska hundratals journalister ha
lämnat landet sedan 2005, då flera tidningar stängdes, och minst två redaktörer – Woubishet Taye från Awramba
Times, och Reyot Alemu från tidningen
Fitih – har gripits med stöd av den lag
som nu riktas mot Schibbye och Persson.
Martin Schibbyes namn borde vara
särskilt känt för våra läsare, då han tidigare varit redaktör för Folket i Bild/
Kulturfront, för RKU:s tidning Rebell
och gjort ett flertal reportage för Proletären. I dag är han, liksom kollegan
Johan Persson, frilansare och tar alltså

på sig uppdrag på platser i världen dit
vanliga redaktioner inte vågar eller vill
skicka sina medarbetare. Det är en situation många unga journalister befinner
sig i dag. Ingen redaktion finns där för
att backa upp dem – om de inte får ihop
några artiklar blir det ingen lön, och om
de blir gripna eller hamnar i trångmål
är det ingen särskilds ansvar.
Och regeringen då, som ju säger sig
försvara pressfriheten? Carl Bildt har ju
god erfarenhet av arbete i regionen, men
då kanske snarare med att tjäna oljepengar på inbördeskrig och oroligheter.
I det här fallet verkar det hända ungefär lika lite som i fallet med den svenske journalisten Dawit Isaak. Sveriges
ambassadör i Etiopien har besökt svenskarna, men Utrikesdepartementet har
meddelat att de inte kommer att stå för
några advokatkostnader.
Visst begick Martin Schibbye och Johan Persson ett brott när de reste in i
Etiopien för att rapportera, i strid med
regimens vilja. Men som socialister hyllar vi deras insats för att få ut information från vad många misstänker är en
skådeplats för krigsbrott och övergrepp
mot civilbefolkningen, ett område regimen dessutom försöker täppa till och
stänga igen.
I sitt sommarprat tog dokumentärfilmaren Fredrik Gertten upp Martin och
Johans sak, och gjorde en liknelse till
när han själv reste in i apartheidens Sydafrika för att rapportera därifrån. Också det olagligt. Men, som Gertten sa:
”Varför skulle jag underordna mig en
kriminell regering?” Han nämnde också

sin ”sommarpratarkollega” Carl Bildt
och dennes tidigare intressen i Afrika.
Fler journalister borde följa Gerttens
exempel och lyfta fram journalisternas
situation. Vi kan också citera ytterligare en journalist, Reportrar utan gränsers ordförande Jesper Bengtsson, som
på sin blogg skriver:
De två svenska journalisterna var där
som just journalister, och därför blir gripandet av dem omedelbart en politisk
fråga. Det är utmärkt att den svenska
ambassaden i Addis Abeba agerar och
försöker få kontakt med svenskarna.
Men nu måste även den svenska regeringen, som länge sagt att informationsoch pressfrihet är en av huvudfrågorna
i utrikespolitiken, också agera och omedelbart kräva de båda svenskarnas frihet.
Men ännu har den svenska regeringen valt att ligga lågt. Martin Schibbye
och Johan Persson sitter fängslade för
att de utövat sin journalistiska rätt att
rapportera. Om inte det är politiskt, vad
är det i så fall?
Vi kan inte annat än hålla med. Alla
journalister, tidningsläsare, och alla
med intresse av att få ut information
även om farliga, våldsamma regimer,
borde följa Schibbyes, Perssons – och
Dawit Isaaks – öde noga, och ansluta
sig till kampanjerna för deras frihet. I
samband med detta bör vi också återaktualisera kravet på att Carl Bildt ställs
till svars för sin inblandning i Lundin
Oil och dess verksamhet i Ogadenprovinsen.
SW
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AKTION MOT DEPORTATION

“Statens repression har gjort
fler benägna att kämpa”
Intervju med aktivist i Aktion Mot Deportation i Göteborg
Amer: I efterhand har åklagaren
bara polisens egna, muntliga ”ögonvittnesskildringar”. Det filmklipp vi
har visar att polisen har uppgett falskt
vittnesmål.
AM: Varför gjorde de det?

I

mars månad anordnades en aktion med syftet att stoppa utvisningen av en flykting från
migrationsverket i Kållered nära
Göteborg. Som ett resultat av aktionen åtalades sedan 13 vänsteraktivister för ohörsamhet mot ordningsmakten. Deras rättegång ägde
rum den 29 augusti. Arbetarmakt
har intervjuat en av dem, Amer Mohammed Ali, medlem i Rättvisepartiet Socialisterna och aktiv i Aktion
mot Deportation i Göteborg. Aktionen som beskrivs i intervjun utfördes inte av AMD, men många av
aktivisterna från AMD medverkade
i den.
AM: Kan du berätta om bakgrunden till
aktionen mot utvisningen?
Amer: Den 20 mars sammankallade
asylrörelsen och AMD en landsomfattande protestdag mot utvisningar av
flyktingar. I Säffle ägde protester rum
den 19 mars och organiserades också av
flyktingarna själva. En romsk flykting
medverkade som en drivande person i
protesten. Två dagar senare knackade
polisen på hans dörr och omhändertog honom och hans familj (fru och två
barn). De har bott i Sverige i flera år men
det var plötsligt då polisen valde att ingripa. Det är rätt talande. De skulle utvisa honom bara en dag senare, den 22
mars! Asylrörelsen lyckades mobilisera
uppemot 50 aktivister till en blockad av

hans utvisning den morgonen.
AM: Hur gick det till? Lyckades man
stoppa utvisningen?
Amer: Ja. Migrationsverkets operativchef ringde polisen när han såg
folksamlingen utanför. De första poliserna på plats informerade om att det inte
skulle bli någon utvisning. En stund
senare sa de att det istället kommer att
ske en ”frivillig utvisning”. De ljög båda
gångerna! När polisen försökte smyga
ut den romske mannen via bakvägen tog
aktivisterna tag i honom för att förhindra att han hamnade i polisbilen. Trots
att vi inte använde våld gick polisen till
attack. Aktionen pågick i flera timmar.
När polisen till slut lyckades köra flyktingen från platsen var det redan för
sent, flygplanet hade redan gått.
AM: Hur var polisens metoder för att
bryta blockaden?
Amer: Det var ett tydligt övervåld där
folk blev slagna blodiga. De använde
batonger, pepparsprej, de slängde folk i
backen och omhändertog även en kille
som bara filmade (nu är också han åtalad). Vi har filmklipp på polisens agerande som också bevisar att vi inte har
brutit mot lagen.
AM: Har polisen eller åklagaren presenterat någon bevis som stödjer åtalet?

Amer: För att hålla varandra om ryggen. Polisbefälet på plats gav order om
omhändertagandet av aktivisterna.
Senare uppgav han i SVT att han inte
hade någon aning om vad som gick fel.
Polisen har också uppgett att de har
filmbevis på att vi har brutit mot lagen.
När vår juridiska försvarare bad om att
få ta del av detta material uppgavs det
att materialet inte kunde hittas. Då är
frågan vad de försöker dölja: polisens
våld, att deras vittnesmål inte stämmer, eller att polisen som filmat uttalat
sig rasistiskt mot flyktingen eller gått
till verbal attack mot aktivisterna?
AM: En annan grupp AMD-aktivister
åtalades tidigare för sin kamp mot
utvisningar. Hur behandlades de av
tingsrätten?
Amer: Domaren var oerhört partisk.
Han menade att aktivisterna borde
mogna och skaffa sig ett jobb. När juristen hänvisade till lagboken svarade
domaren: ”Jag vet inte vilken bibel du
följer, men i min rättssal är det mina
regler som gäller.” Det är tydligt hur
den borgerliga staten endast använder
lagboken när det sammanfaller med deras intressen.
Det är tydligt att staten är rädd för
vilken potential kampen mot utvisningar av flyktingar har. Tiotusentals protesterar mot Sverigedemokrater samtidigt som hundratals är beredda att
trotsa polisens batonger för att stoppa
utvisningar. Detta är en varning från
den svenska statens sida där de försöker skrämma folk från att kämpa. Om du
protesterar kommer polisen att ge sig
på dig, både nu och i framtiden. Men
det har gett motsatt effekt. Det väcker
stöd bland folk som tidigare inte tagit
ställning, och har gjort fler benägna att
kämpa, både bland flyktingar och bland
aktivister.
Senad Kadic
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ANTIRASISM

“Sverigedemokraterna lever
på etniska motsättningar”

A

rbetarmakt var med
och tog initiativet till
Norrköping Mot Rasisms protest mot Sverigedemokratisk Ungdom den 27
augusti. Här publicerar vi Arbetarmakts tal för dagen.
Den 27 augusti organiserade Norrköping mot rasism, där Arbetarmakt
deltar, en lyckad protest mot Sverigedemokraternas ungdoms torgmöte. Här är
Arbetarmakts tal från den dagen.
Senast vi stod här var för ungefär en
månad sen, den 25:e juli, tre dagar efter
terrordåden och morden i Norge. Då
samlades runt 300 människor för att
visa sin sympati och respekt för de drabbade. Här nedanför mig låg ljus och
blommor.
Jag ser att vi är lika många, om inte
fler, idag. Och idag är det lika viktigt
att vi har samlats. Sverigedemokraterna planerade som vi vet att gå ner
längs Drottninggatan precis här bakom
oss. Det kunde vi under inga omständigheter låta ske ostört. Det klargjorde
vi från början. Sverigedemokraterna tog
intryck av detta, de ställde in sin demonstration. Det är en liten seger för oss. Det
visar att vi – bara vi går samman och är
beslutsamma – kan bestämma vilka som
är välkomna på våra gator och vilka
som inte är det. I dag har vi bestämt att
Sverigedemokraterna inte är det.
Men de har insisterat på att utföra
sin strategiska framstöt – för det är vad
det är: ett sätt att försöka få in en fot i
Norrköping, att bli en del av vår stadsbild. De har flyttat sig nedför Drottninggatan och står på Tyska torget, där de
håller torgmöte, i tron att de där – till
skillnad från här – kommer att få
vara ifred. Men det spelar ingen roll om
de marscherar och håller möten i Vasaparken, på Drottninggatan eller på Tyska torget. Vasaparken, Drottninggatan
och Tyska torget är nämligen bara olika
platser i vår stad, och här tänker vi
sätta ner foten mot rasism, främlingsfientlighet och högerpolitik. Oavsett var
i Norrköping de visar sig så kommer vi
vara där.
Vårt budskap är enkelt: Vi vägrar låta

Nicholas Rahm talade för Arbetarmakt
oss splittras!
Sverigedemokraterna lever på etniska och religiösa motsättningar. De andas sådana motsättningar. Där sådana
motsättningar inte finns arbetar de aktivt för att skapa dem: där i finner de sin
plats i politiken.
Idag försöker de, som alla andra dagar
på året, att svartmåla och misstänkliggöra muslimer. Men det är inte muslimer som har sett till att vi idag lever i ett
samhälle med en bristfällig sjukvård,
tragiskt undermåliga äldreboenden, låg
eller obefintlig anställningstrygghet och
stor arbetslöshet. Ansvaret för detta ligger – hör och häpna – hos de ansvariga
politikerna och Svenskt Näringsliv,
tyngst av allt faller ansvaret på de senaste fem årens borgerliga regering.
Sverigedemokraterna poserar som ett

underdogparti, några som står på arbetares, arbetslösas och fattigas sida.
Men vi kan informera dem om att vi vet
att de i nio fall av tio har röstat med den
borgerliga alliansen i riksdagen. Vi kan
informera dem om att den enda sociala
konflikt som finns i den här staden, precis som i resten av landet, är den mellan
överklassen och arbetarklassen, högerregeringen och folket.
De har ställt in sin demonstration, det
är en liten seger. Men det betyder också
att de varken kan se eller höra oss. Ändå
är denna information så viktig. Vore
det inte synd om de inte fick ta del av
den? Eller vad tycker ni? Har vi gått ut
på våra gator och samlats här i Hörsalsparken för att protestera mot deras närvaro i staden för att sedan låta dem stå
ostörda där nere?
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SKOLAN

Förbjud religiösa
friskolor

Samtliga riksdagspartier försvarar idag rätten att starta
religiösa friskolor.

F

ör drygt ett år sedan presenterades en opinionsundersökning enligt vilken nästan
hälften av invånarna i Sverige, 46
procent, ville se ett förbud mot religiösa friskolor (www.dn.se 201003-14). Bland riksdagspartierna är
däremot stödet för rätten att starta
religiösa friskolor i stort sett enhälligt numera. Även Vänsterpartiet
försvarar denna ”rättighet”. Detta
demonstrerar tydligt hur den multikulturalistiska ideologin harmoniskt möter det nyliberala projektet
för marknadslösningar av grundläggande samhällsfunktioner.
Först några ord om begreppet ”multikulturalism” som har fått en stark
ställning och samtidigt konsekvent
missförstås av många av dess egna
anhängare. I det folkliga medvetandet

har ”multikulturalism” kommit att betyda samma sak som ett mångkulturellt
samhälle d.v.s. ett samhälle där människor med olika etnisk och kulturell
bakgrund kan sammanstråla och leva i
fruktbar kontakt med varandra. ”Mångkultur” skulle därför kunna sägas vara
en beskrivning på ett kulturellt blandat
samhälle. Vid närmare eftertanke borde
de flesta kunna gå med på att denna
blandning kan försiggå på mer än ett
sätt och att det därför borde finnas olika
modeller för detta. Multikulturalismen
är just en sådan modell men har fått en
sådan stark ställning att den framstår
som självklar och synonym med ett
mångkulturellt samhälle som sådant.
Multikulturalismen utgår inte från
att individuella människor med olika
bakgrund ska interagera med varandra i ett samhälle och själva besluta

om i sina kulturella identiteter. Multikulturalisterna anser istället att det är
väl sammanhållna etniska och religiösa
grupper som har att göra med varandra. Det mångkulturella samhället
är i deras version inte en nyskapande
smältdegel utan en överenskommelse
om fredlig samexistens mellan olika
etniska minisamhällen inom det övergripande samhället. Folk ur etniska
minoriteter har rättigheter inte i första
hand som individer och människor. Rättigheter tillkommer primärt den etniska gruppen som kollektiv.
Multikulturalismens betoning på
väl avgränsade etniska och kulturella
kollektiv som grundläggande enhet
gynnar per automatik traditionalistiska
och konservativa strukturer både bland
etniska minoriteter och bland majoritetsbefolkningen. För vem har bäst
möjlighet att agera officiell uttolkare
av vad som är den sanna karaktären av
en viss kultur? Naturligtvis är denna
privilegierade roll i praktiken förbehållen de skikt som redan har makt:
religiösa ledare, släktledare och andra
som upprätthåller en etablerad livsstil
”sådan som den alltid har varit”. Socialt förtryckta skikt, minoriteter inom
minoriteterna, dissidenter och folk som
befinner sig i olika gråzoner skjuts åt sidan som ”icke-autentiska”. Multikulturalismen innebär i praktiken att eliten
inom majoritetskulturen gör upp med
eliterna inom minoritetskulturerna om
ett fungerande arrangemang där alla
inblandade respekterar varandras integritet.
Minoritetsledarna svär trohet till
kapitalismen och den borgerliga demokratin. De mobiliserar ”sitt folk” till
valurnorna till förmån för det ena eller
andra imperialistiska partiet. Som tack
erbjuds de vissa karriärmöjligheter
inom etablissemanget. Men framförallt
erbjuds de generösa möjligheter att
praktisera sina egna snäva konservativa tolkningar av hemlandskulturen
eller subkulturen, inte bara för sin egen
personliga del utan för hela den religiösa eller etniska gruppens vidkommande.

Arbetarmakt 3/2011 ● 13

Konsekvensen av detta är minst
tvåfaldig. För det första motverkar
det direkt möjligheterna till proletär
klassolidaritet eftersom vissa skikt av
invandrade arbetare fångas in i etnisk
sekterism och ghettomentalitet istället
för klasstänkande. För det andra leder
det till ökat socialt förtryck av diskriminerade grupper inom de etniska
minoriteterna. Kvinnor, barn och sexuella minoriteter får se sina rättigheter
mer eller mindre allvarligt beskurna
på multikulturalismens altare. Att
tvångsgifte inte är förbjudet i Sverige
är ett av de mest groteska exemplen på
detta.
Rätten att starta religiösa friskolor
är ett annat exempel på hur staten i
multikulturalistisk anda ger religiösa
etablissemang möjligheten att indoktrinera barn och ungdomar i en vidskeplig och reaktionär mentalitet. Traditionalisternas rättigheter att pracka
på de uppväxande generationerna sin
bråte går här före barnens rättigheter
att själva få välja världsåskådning och
livsstil när tidpunkten är passande för
det.
Religiösa friskolor i praktiken
Den kristna subkulturen i Sverige har
varit ivrigast i att utnyttja möjligheterna med friskolor. Även om majoriteten
av dessa friskolor sannolikt inte bryter
på ett flagrant sätt mot läroplanen så
finns det flera bestickande exempel på
hur kristna friskolor hela tiden försöker tänja på gränserna. Andreasgymnasiet i Stockholm har uppmärksammats flera gånger. Den 18 mars 2006
framträdde en av deras lärare, Mats
Selander, i SVT-programmet Existens
och förklarade att Darwins evolutionslära skulle vara död om 20-30 år. Själv
förklarade han sig undervisa på grundval av så kallad ID - Intelligent Design.
ID är en religiös förklaringsmodell till
universums uppkomst som menar att
vår komplexa verklighet kräver en
medveten skapare. Skolinspektionen
har dessutom vid ett antal tillfällen sett
sig nödgade att kritisera Andreasgymnasiet. Vid flera tillfällen har lärare och
skolledning påstått att homosexualitet
är en synd. I sin likabehandlingsplan
så definieras kränkande behandling
som ett brott mot bibelns syn på människovärdet, inte som ett brott mot skollagen eller mänskliga rättigheter.
Laboraskolan drivs av den kristna
sekten Plymouthbröderna, en stängd
grupp som väntar på tidens slut. Även
i detta fall har skolinspektionen varit
tvungen att ingripa och kritisera det

“Redan för tio år sedan uppmärksammade dåvarande skolverket att flera
kristna friskolor hade problem med
att upprätthålla en undervisningen fri
från religiös propaganda.”
faktum att föräldrarna har sett till att
rensa ut allt undervisningsmaterial som
har med sex att göra. Sofiaskolan i Örebro drivs av något som kallas för Kristet
center och har uppmärksammats för att
måldokumenten har en tydlig biblisk
prägel vilket strider mot de bestämmelser som säger att undervisningens
innehåll inte får vara bekännande utan
ska ha en allsidig prägel. Redan för tio
år sedan uppmärksammade dåvarande
skolverket att flera kristna friskolor
hade problem med att upprätthålla en
undervisningen fri från religiös propaganda. 2001 gjordes en granskning som
visade att kursböcker hade manipulerats genom att sidor rivits ur, klistrats
över o.s.v. när de handlade om utvecklingslära och sexualkunskap.
Vissa muslimska friskolor har också
visat sig vara benägna att försöka sätta sig över demokratiska lagar. 2003
ansåg sig Skoverket vara tvungna att
stänga ner över tio muslimska friskolor
efter att det visat sig förekomma övergrepp mot elever. Men detta beslut togs
endast efter att Dokument Inifrån hade
gjort en offentlig skandal av förhållandena på dessa skolor.
Dessa exempel kan sägas visa på ytterligheter. Samtidigt anger de inriktningen för vad som skulle hända om
ytterligare kompromisser görs med religiösa krafter som vill starta skolor och
andra former av verksamhet som ska
ske vid sidan av det övriga samhället.
Det är nödvändigt att visa på enskilda
missförhållanden hos religiösa friskor.
Men det får inte skymma den principiella frågan om huruvida det ska vara tillåtet att bedriva undervisning för barn
och ungdomar på konfessionell grund.
Som marxister, och därmed som barn
av upplysningen, måste vi säga kategoriskt nej till detta. Undervisningens
syfte måste vara att fostra de uppväxande generationerna i ett kritiskt och
förnuftsbaserat tänkande som gör dem
kapabla att ifrågasätta auktoriteter
och traditionen. Dessutom ska skolan

ha till syfte att utbilda sina elever i
sin egen tids aktuella kunskaper och
färdigheter. Eleverna ska tränas i att
självständigt och vetenskapligt kunna
möta världen. En utbildning som grundas på dogmer, tro och auktoritetsdyrkan kan per definition inte åstadkomma de självständiga varelser som
varje ung människa förtjänar att få bli.
Religionen ger eviga och färdiga svar.
Förnuft och vetenskap är i sig själva
inga svar utan tillvägagångssätt för
att hitta svar. Det är därför en skola
med vetenskaplig grund är överlägsen
en religiös skola. Att kapitalismen sedan perverterar kulturen, vetenskapen
och undervisningen är en annan sak.
Det problemet löser man inte genom
att vända sig till postmodernistisk
pessimism och irrationalism. Socialismen kommer att frigöra förnuftets och
vetenskapens fulla potential.
Det nuvarande friskolesystemet i
Sverige är på många sätt en rutten kompromiss mellan trons och förnuftets inriktningar. Religiösa grupper får starta
skolor men religionen får inte prägla
undervisningen. Så länge de religiösa
spelar sina kort väl ingriper inte staten
mot dem och de kan på subtila sätt förgifta och hjärntvätta sina elever. En del
avslöjas och då måste staten gripa in.
Religionsfriheten ska inte få användas som argument för religiösa friskolor. Friheten till religion gäller vuxna
rationellt fungerande människor med
avseende på sig själva som enskilda
individer. Religionsfriheten får inte
tolkas på multikulturalistiskt vis som
en kollektiv grupprättighet. Ingen
ska i religionsfrihetens namn rätt att
tvinga på andra människor sina tankar och beteenden med motiveringen
att regler och traditioner måste gälla
för alla medlemmar av en viss grupp.
Inga övergrepp ska få accepteras i religionens och kulturens namn. Därför
måste vi säga nej till de mentala barnoch ungdomsfängelser som religiösa
friskolor är.
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Uppgifterna för den
libyska revolutionen

I

augusti har striderna mellan
Gaddafi-regimen och rebellerna, de senare uppbackade av
NATO, intensifierats. Nu verkar
Gaddafis dagar vara räknade, och
det är dags att diskutera hur den
libyska revolutionen kan gå vidare.
Även om Gaddafi, Libyens diktator
sedan mer än 40 år fortfarande är på
fri fot, och hans anhängare fortfarande
kontrollerar Sirte, har rebellerna i stort
sett tagit över landet. Därmed har det
senaste av de arabiska uppror som bröt
ut i våras, och det hittills mest genomgripande, segrat.
Vi sörjer givetvis inte för ett ögonblick
att Gaddafi är avsatt, och vi stödde från
första början revolutionen, även som
den tog sig uttryck i de Benghaziledda
styrkorna. Denna seger öppnar möjligheten för en vidareutveckling av
revolutionen, och kan ge en kraftig impuls för dess fortsatta segrar. En seger
för Gaddafi skulle däremot sannolikt
ha lett till att revolutionen besegrades,
kanske för lång tid.
Medan vi välkomnar denna seger går
det dock inte att göra det reservationslöst. Den lämnar en öppning, en möjlighet för revolutionens vidare utveckling, där folkmassorna för första gången
får frihet att organisera sig och slåss för

sina intressen. Redan har väldiga erfarenheter i att organisera såväl försvar
som administration gjorts av till helt
nyligen helt oskolade förmågor. Det går
dock inte att bortse från de mörka molnen som medföljde segern.
Ett mörkt moln stavas givetvis NATO.
Det har nu framkommit mera om hur
djupt inblandade de imperialistiska
trupperna har varit i kriget. Deras överlägsna bombförmågor hjälpte inte bara
rebellerna att stå emot Gaddafitruppernas offensiv i våras, utan har allt sedan
dess varit planerade i nära samarbete
med diktatorns inhemska fiender, och
utgjorde en integrerad del i offensiven
mot Tripoli. Rapporter har även inkommit om stridande NATO-förband på
marken – även om dessa uppenbarligen
spelade en helt underordnad roll. Det
krävs en smula önsketänkande för att
som Andreas Malm utropa att detta
inte är NATO:s seger. Givetvis är detta
resultatet av en stor folklig mobilisering, där frihetstörstande libyer av alla
slag hjältemodigt har rest sig mot förtryckaren, och offrade sig själva för en
bättre framtid. Men hur segerns frukter
i slutändan ska fördelas är ännu inte
avgjort.
Givetvis är det här också NATO:s
seger, och de kommer att göra sitt bästa

för att göra det mesta av den. Det räcker inte att som Socialistiska partietbloggen Kildén och Åsman konstatera
att Gaddafi redan sedan 2003 har öppnat ”alla dörrar” för imperialisterna,
och därmed få det att låta som att de
därmed redan innan hade fått allt de
ville ha från Libyen. Imperialisterna
lär nog ha spanat in några fler dörrar
att öppna. Det finns väl knappast något
avtal de inte är sugna på att förbättra
nu när de har varit så hjälpsamma, om
inte annat lär amerikanska, brittiska
och franska representanter vilja förbättra sin ställning på Rysslands och Kinas bekostnad. Och inte att förglömma:
de vill givetvis försäkra sig om att inte
förlora de förmåner de redan har. Revolutioner kan som bekant sätta sådant
ifråga.
Sannolikt är det dock inte oljan i sig
som är den viktigaste drivkraften, åtminstone för USA. Med Mubarak borta
och hela maktstrukturerna skakade vill
de givetvis försäkra sig om en pålitlig
allierad i regionen – och självklart
försöka se till så att inte revolutionen
går för långt. Och en militärbas eller två
skulle väl inte heller sitta fel kan man
tänka sig.
Dags för revolutionens andra fas!
Uppgiften nu för alla libyska upprorsmakare som hatade förtryckaren och
föraktade diktatorsfamiljens privilegier
är att försvara och fördjupa revolutionen. Band måste knytas till arbetare
och förtryckta i hela regionen, både där
revolutionen inte har kommit igång ordentligt, som Algeriet, där den slåss på
liv och död, som i Syrien, och där den
lades på is på ett allt för tidigt stadium,
som i Egypten. Ofrånkomligen kommer krav på rättvisare fördelning av
de enorma oljeinkomsterna att resas
från de fattiga – vilket lika ofrånkomligen kommer att resa krav på att hålla
massorna på mattan från dem som har
privilegier att försvara. Detta kommer
att öppna upp möjligheter för revolutionens vidare utveckling, men kommer också att vara en stark drivkraft
för dess fiender att slå tillbaka alla
dess landvinningar. Alla sändebud från
stormakterna, vare sig generaler, direktörer eller observatörer, kommer där att
ta ställning för oljebolagen, de militära
intressena och den politiska stabiliteten
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framför krav på ekonomisk rättvisa och
fackliga rättigheter.
Imperialistmakternas roll i det framtida Libyen är långt ifrån avgjord. En
nyckelroll för alla genuina demokrater,
för att inte tala om socialister, är att
kasta ut alla militära såväl som politiska representanter för NATO. Oavsett
vilken roll de spelade i att störta Gaddafi har de ingen rätt att lägga sig i hur
massornas revolution utvecklar sig.
Inga militärbaser från någon stormakt
kan tillåtas!
Avtalen med internationella storföretag måste ses över. Gamla uppgörelser
med diktatorn kan inte vara bindande
för det befriade folket. Oljeinkomsterna
måste i första hand gå till att bygga en
bättre framtid för arbetare och bönder.
Frågan om fördelningen av oljevinsterna kommer att resa frågan om nationalisering av samtliga rikedomar.

Givetvis är inte fienden bara imperialistisk. Ingen tilltro kan sättas till att
Övergångsrådet kommer att försvara
några folkliga intressen när röken har
skingrats. Många gamla makthavare
under Gaddafi har gått över till deras sida, och en ansenlig del av dessa
kan väntas försöka ta sig tillbaka till
köttgrytorna. Flera nya förmågor kan
förväntas försöka göra dem sällskap,
och åtskilliga av dem ser redan sina intressen knutna till västmakterna. Inga
fler förtryckare kan accepteras, och
inga fler privilegierade skikt kan tillåtas stjäla de resurser som borde gå till
skolor, bostäder, sjukvård och mat till
de hitintills fattiga. Alla beslutsposter
måste väljas direkt av de mobiliserade
massorna, och inga höga löner som fjärmar dessa från de människor de ska
representera kan tillåtas!
Stora svårigheter kvarstår. Libyen

har hittills saknat en organiserad arbetarrörelse att ställa sig i spetsen för
att bygga upp ett samhälle efter diktaturen. Detta är en helt avgörande punkt
för revolutionens fortsatta utveckling.
Fackföreningar måste omgående organiseras, med såväl libyska arbetare
som gästarbetare, och som kontrolleras underifrån. Det kommer också att
behövas ett revolutionärt arbetarparti,
med ett klart perspektiv på inte bara
att försvara de nyvunna demokratiska
rättigheterna, och inte bara på att bryta underordningen under imperialismen, utan på att ett arbetarstyre som
sträcker sig över landsgränserna. Det
är den enda vägen framåt för hela regionen. Den arabiska våren har visat på
relevansen i de perspektiven. Det revolutionära partiet måste från början byggas på internationell grund, som del av
en ny, femte international.
Jens-Hugo Nyberg

Massprotester i Chile:
Studentrörelsens rötter

I

nte sedan protesterna som
föregick Pinochets fall har Santiagos gator sett en sådan massmobilisering som under Chiles studentprotester 2011. Upp till 200 000
studenter riskerar sin framtid genom skolstrejker och trotsar polisens våld vecka efter vecka genom
att protestera. Varför bär den chilenska studentrörelsen på en sådan
enorm kampvilja och vad är det vi i
Sverige, med vår nästintill obefintliga studentrörelse, har missat?
Under juni till augusti 2011 har Chile
sett en enorm våg av studentprotester.
De enas under parollen “No al lucro”
(“Stoppa privatiseringen”) och kämpar mot en regering som inte visar
något vidare tecken på att ge med sig.
De har fått stöd av lärarfacket och de
statliga gruvarbetarna. Även den hårt
förtryckta ursprungsbefolkningen, Mapucheindianerna, har solidariserat med
rörelsen, vilket visar att det är en bred
rörelse som mest använder regeringens
liberala skollagar som en ursäkt för att
protestera mot ett samhälle som är djupt infekterat av nyliberalismen.
Pinochets skolreformer
Under den USA-stödde diktatorn Pinochets tid genomfördes massiva reformer
av skollagarna som ledde till att högskolorna reducerades till blott ännu ett investeringsområde för kapitalister. Med
en skola styrd av profit istället för människo- och samhällsutveckling har Chile

överösts med psykologer, civilingenjörer
och andra titlar som varit lätta för de
privata utbildningsinstituten att sälja
in till familjer som velat det bästa för
sina barn. Dessutom betalar familjerna
70 % av utbildningskostnaderna vilket
per månad kan översättas till en femtedel av vad en vanlig arbetare tjänar.
Då bara räknat på kostnaderna för en
student, det är inte ovanligt med flera
studenter i en familj och endast en inkomst per familj.
Det är en ohållbar situation och det
har varit illa länge. Många hoppades
på att Michelle Bachelet, Chiles första
kvinnliga president och ledare för den
socialdemokratiska och socialliberala
alliansen Consertación, skulle bättra
på situationen men förhoppningarna
möttes aldrig och med en växande medelklass och ett ökat sug efter en akademisk framtid har situationen blivit
mer påtaglig.
Tradition av samhällsinsatser
Dock är de ekonomiska omständigheterna bara en del av förklaringen till
styrkan i protesterna. Chile har en lång
och radikal historia av studentkamp.
Det statliga universitetet, Universidad
de Chile, har en central studentorganisaion, FECh, som organiserar 30 000
studenter. Pluggar du på Universidad
de Chile blir du automatiskt medlem i
FECh. Organisationen grundades 1906
med stort stöd av rektorn. Letellier, som
rektorn hette, kunde förmodligen inte

förutse det radikala frö han var med
och sådde. Bara ett år efter grundandet
gick FECh ut i sin första massprotest
där man bl.a. kritiserade rektorn hårt.
Bara 15 år senare förklarade sig organisationen som anarkosyndikalistisk och
man öppnade kvällskolor där man tog
på sig att utbilda arbetarklassen, gratis. Samhällsinsatser som denna har
under FECh:s historia bara blivit en av
många där man knutit starka band till
arbetare och andra förtryckta delar av
samhället. Det finns i dagsläget en årlig möjlighet för medlemmarna att t.ex.
resa iväg till fattiga områden där Mapucheindianer och deras ättlingar ofta
bor för att hjälpa till att bygga hus och
skolor och många av medlemmarna ser
det som en självklar del av sin studietid.
Det är alltså ingen slump att det är
just studenterna som driver kampen
i dagens Chile. De har en styrka i sitt
antal, att de skapat en kultur av kamp
och har starka band till andra delar av
samhället, inte minst till arbetarklassen. Som studenter har de dessutom
en unik position i samhället i och med
att de är gamla nog att kunna kritiskt
analysera samhället och dess orättvisor
men samtidigt unga nog att slippa den
konformerande effekt arbetslivet kan
ha på människan. Denna unika position är något vi i Sverige hellre verkar
använda till att organisera nollningar,
finmiddagar och slottsbaler.
Nicolas Contreras
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Massaker i Syrien - men
folket är beslutsamt

V

ar och en som letar efter bevis för att det som händer
i Syrien är en revolution,
kommer inte att ha svårt att hitta
det. Massorna har brutit ner muren
av rädsla och vill inte längre leva
på det gamla sättet. Varje fredag
strömmar människor ut på gatorna
i hela landet, uppenbarligen orädda för att bli dödade av krypskyttar
eller soldater. Fem månader med
dödligt våld har misslyckats med
att bryta deras anda.
Även om orsakerna till deras missnöje
har byggts upp under årtionden, var det
revolutionerna i Tunisien, Libyen och
speciellt Egypten som blev förebilden
för deras självständiga aktioner. Speciellt för syrier, som länge vant sig vid
att betrakta sig själva som förtruppen
i arabiskt framåtskridande, var det helt
enkelt en situation som inte kunde bli
bestående att ses som släpande efter de
”pro-imperialistiska” egyptierna i fråga
om demokratiska fri- och rättigheter.
Medlemmar av ”muchabarat” – Syriens
inte så hemliga säkerhetspolis – i deras
allestädes närvarande läderjackor, solglasögon och kostymbyxor kan fortfarande ses överallt, avlyssnande samtal
och betraktande människors vardagliga
sysslor. Men människor känner sig inte
skrämda av dem – utsikterna till gri-

pande, fängslande och sannolik tortyr
för kritiska, offentliga kommentarer om
regimen avhåller dem inte längre från
att säga vad de tycker till varandra.
Detta är den verkliga ”nationella dialog” som äger rum – inte mellan regimen
och en utvald del av oppositionen, utan
bland Syriens medborgare om framtiden för deras land. På samma sätt kan
den härskande klassen inte längre leva
på det gamla sättet – Baathregimens
upprepade löften om reformer och dess
försök att manipulera en meningslös
”nationell dialog” är ett tecken på detta,
liksom att dess vändning till nyliberalism för ett årtionde sedan (med stöd av
privata investeringar från oljerika Gulfstater som Qatar) har undergrävt dess
gamla sociala bas bland fattiga och mellanstora bönder. I likhet med Mubaraks
regim i Egypten, vilar nu den syriska
regimen framför allt på kapitalistiska
kompisar och kleptokrater och en passiviserad medelklass som störs av hotet
om ”oordning” – skillnaden är att Syrien
har ett system som byggdes upp under
kalla kriget för helt andra syften. Regimen hävdar själv att den har avvisat
den så kallade ”säkerhetslösningen”
(dvs. ren och skär repression) som en
väg ut ur krisen, även om den fortsätter
att använda den i praktiken.
Till detta kommer effekterna av den

globala ekonomiska krisen på Syrien
och arabvärlden i allmänhet. Emigrationen som ”säkerhetsventil” – till det
närliggande Libanon eller till Saudiarabien och andra oljerika arabstater
– fungerar inte längre som förut genom
att få bort de mest uppenbara tecknen
på en födjupad ojämlikhet. Det är ingen tillfällighet att upproret startade
i Daraa, som en gång var starkt fäste
för Baathpartiet (under dess storhetstid som ett parti för bönderna och den
lägre medelklassen). Staden är sedan
länge bortglömd av regimen. Den ligger
i en av de fattigaste regionerna i landet,
och har på senare år fått ta emot en våg
av interna flyktingar från nordöstra
Syrien, där en av människor åstadkommen katastrof har förvärrats av vändningen till nyliberalism.
Å andra sidan har armén ännu inte
splittrats, och regimen har ännu inte
fallit – även om det finns rapporter om
att garnisonen i Al-Bukamal, en liten
stad vid den irakiska gränsen (och platsen för en dödlig USA-räd i oktober
2008), gick över till demonstranterna i
mitten av juli, och det har ägt rum många deserteringar av enskilda eller små
grupper av soldater på andra håll.
En optimist kanske drar slutsatsen
att den syriska regimen förr eller senare
kommer att störtas – och Salman Shaikh, baserad i Qatar, sade i en intervju
för CNN att regimens aktioner ”är
symptom på en kollaps i slow-motion”.
Det syriska upprorets egen uthållighet
är i sig orsak till optimism – liksom avvisandet av sekterism och utländskt
ingripande från den överväldigande
majoriteten av den inhemska syriska
oppositionen.
Men inget revolutionärt tillfälle varar
för evigt. Om rörelsen på gatorna inte
går framåt, kommer det brutala våldet
– och regimens egen omvandling – att
tillfoga rörelsen ett nederlag som kan
flytta fram utsikterna för demokrati i
Syrien i årtionden. Orsakerna till det
nuvarande dödläget inbegriper Syriens
särdrag. Den härskande klassen i Egypten kunde offra Mubarak med vetskapen att den nya militärregimen skulle
fortsätta att försvara dess egendom och
dess förbindelser med Förenta staterna.
I Syrien är regimens övre skikt och anhängare så tätt sammantvinnade – av
släktskap, beskyddarskap och sekteris-
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tisk solidaritet (när det gäller den alawitiska komponenten), av korruption
och deras delade ansvar för den blodiga
repressionen – att det krävs mycket
mer än bara att få bort Bashar al-Assad
för att blidka folket på gatorna och återupprätta en skör ”stabilitet”.
Hinder för revolutionen
Egyptens
höjdare
fruktade
konsekvenserna av arméns fraternisering med folkmassorna på Tahrirtorget
och på andra håll och klargjorde för
Mubarak att han måste gå – speciellt
efter att Förenta staternas betänkligheter inför hans fortsatta styre blev
kända. I Syrien är de väpnade styrkorna strukturerade på så sätt att varje
officer som så mycket som bara tänker
på att genomföra en kupp behöver ett
omöjligt stort antal förtrogna – och
Förenta staternas fientlighet ses som en
källa till regimens legitimitet.
I Egypten kunde regimen rekrytera
gäng med ”baltagiya” (”ligister”) för att
angripa demonstranter. Rykten florerade om att civilklädda poliser hade gett
kriminella och hemlösa 100 egyptiska
pund (motsvarar 10 brittiska pund)
och en gratis måltid på Kentucky Fried
Chicken för att riskera livet för Hosni
Mubarak. Men rekryteringen ägde rum
för oplanerat och i sista minuten – och
deras moral bröts snabbt av det revolutionära folkets massomfattande motstånd.
I Syrien har tvärtom ”shabeeha”
(”spöken} – det folkliga namnet på
skumma regimvänliga gäng och inofficiella miliser – funnits i åratal. De försörjer sig främst på smuggling, korruption
och andra kriminella aktiviteter. Deras
sammanhållning ökas av det faktum
att de framför allt har rekryterats från
den tidigare förtryckta alawitiska minoriteten, som fruktar för omfattande
hämnd i fall regimen faller.
I Egypten fick de röster – huvudsakligen från medelklassen – som
uppmanade landet att visa förtroende
för militärregeringens löften om reformer och val vänta tills Mubarak var borta
innan de kunde göra sig hörda. De fann
nya allierade i Muslimska brödraskapet, som strävar efter en underordnad
roll i nästa regering.
I Syrien har dessa röster hörts från
första dagen, och brödraskapet finns
bara i exil, eller i fantasin hos regimens
propagandister. Journalisten och redaktören Sami Moubayed hävdade efter två
veckors uppror i mars att Assad förtjänade ”tvivlets fördel” när det gäller att
genomföra reformer, även om han sedan dess har förutspått att stigande
arbetslöshet i Aleppo och Damaskus

skulle avgjort kunna föra över Syriens
två största städer på revolutionens sida.
Den syriska bloggaren Camille Otrakji,
som är baserad i Kanada, hävdade att
samtidigt som revolten ”hade en legitim
gnista” skulle inte desto mindre ”80 procent av det syriska folket stöda regimen
om den avskaffade censuren, tillät oppositionspartier och begränsade säkerhetstjänstens roll”. Han vände sig till
oppositionen och sade: ”Tack så mycket
för ert mod. Ni har gjort en värdefull
insats genom att ge regimen en ’kalldusch’. Men nu har vi fått nog av protester och vi vill gå tillbaka till arbetet.”
Den inledande reaktionen från den
världsberömde syriske poeten Adonis
var att undervisa sitt folk om religionens ondska och ”sekularismens” dygder, som om det var det saken gällde,
och inte demokratiska rättigheter. Under detta ligger försiktigheten och rädslan hos den del av Syriens medelklass
som fått se sin levnadsstandard stiga
under Bashars nyliberalism, och för
vilka ”sekularism” tjänstgör som det
som skiljer dem från de otvättade massorna, ungefär som ”socialism” gjorde
för aspirerande byråkrater i Östeuropas
stalinistiska stater. Medan illusionen
om att ”hela folket” var för revolutionen
kunde uppstå i Egypten, har nakna
klasskillnader varit märkbara i Syrien
redan från början.
Regimen har dessutom kunnat mobilisera egna motdemonstrationer, varav
en del har varit ganska stora. Även om
många av de som deltagit har ”tvingats” med olika medel (speciellt statligt
anställda har fått ledigt och utsatts för
påtryckningar), har inte alla varit det.
Författaren Robin Yassin-Kassab har
beskrivit dem som besökta av människor som ”fruktar framtiden, eller
förnekar regimens brott, eller stöder
regimens brott på grund av personlig korruption eller sekteristiska eller
klassmässiga fördomar”.
Dessa demonstrationer har – praktiskt taget per definition – inte haft
något av den folkliga karaktär som
protesterna mot regimen haft. De har
innehållit uppvisningar av den mest
vulgära sortens ”patriotism” – lysa upp
natthimlen i Damaskus med fyrverkerier när andra människor sörjde sina
döda, paradera en 2,3 kilometer lång
syrisk flagga genom flera städer och
svära ed om lojalitet till presidenten i
ett skrattretande försök att skapa en
personkult kring en ledare med en personlighet som en auktoriserad revisor.
Ändå har de låtit regimen ge en ram
åt sin berättelse – att ”våldsamma protester” är onödiga, att reformer är på
gång, att alternativet är kaos och in-

bördeskrig som i Irak, att ”beväpnade
gäng” uppträder som verktyg för utländska konspirationer mot nationen och
så vidare.
Den regionala situationen, med nederlaget för upproret i Bahrain och de
fjättrar som Nato:s ingripande försett
den libyska revolutionen med, gör det
ännu mer brådskande att den syriska
revolutionen går vidare till nästa stadium. Till detta kan fogas den allvarliga
risken för en kontrarevolution i Egypten, i och med att Brödraskapet och dess
salafistiska allierade svarar på massmobiliseringar för en ”andra revolution”
genom att organisera sina egna stora
demonstrationer, resa kravet på sharialagar och en islamisk stat för första
gången sedan Mubarak störtades.
Å andra sidan kan utsikterna för
en palestinsk förklaring om självständighet i höst, och framväxten av en
social massrörelse i Israel mot dåliga
levnadsvillkor som mycket väl kan förlama den sionistiska statens svar, lika
lätt placera Syrien i centrum på scenen.
Det syriska upproret har drivit de fattigaste och mest förtryckta skikten av
det syriska samhället mot dess mest
priviligierade och självbelåtna skikten.
Det har varit deras närmast outtömliga
förmåga till att offra sig som har tvingat regimen på defensiven, och vunnit
eftergifter som inte varit tillgängliga
under fyrtio års diktatur.
Men för att vinna behöver upproret
gå utöver hjältemod och använda den
enda kraft i samhället som kan bryta
dödläget: arbetarklassens kollektiva sociala makt. Om rörelsen kan vända sig
till arbetarklassen och städernas fattiga, om den kan vinna dem för kampen
genom att inkludera nödvändiga sociala
krav vid sidan av de politiska, och om
den verkligen kan utveckla ett tydligt
demokratiskt program, kämpa för en
konstituerande församling och fullständiga demokratiska rättigheter, kommer
regimens dagar att vara räknade.
Inom en sådan rörelse kan arbetarklassen ställa sig i spetsen och kämpa för
att göra revolutionen permanent genom
att utplåna den kapitalistiska rötan
i det syriska samhällets hjärta. Det
skulle garantera att rörelsen inte slutar
med nederlag som den gröna rörelsen i
Iran 2009. Om det skulle inträffa, kommer Syrien ännu en gång att bli den
arabiska revolutionens stödjepunkt och
skapa utsikter för fler rörelser för befrielse – av Libanon från dess system med
politisk sekterism, av Irak från utländsk ockupation och splittring och av det
palestinska folket från fortsatt kolonisering av dess land.
Marcus Halaby
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Kampen i Syrien: Vad säger
Kommunistiska Partiet?

I

Syrien pågår just nu ett massivt
uppror mot den diktatoriska
al-Assad-regimen.
Rapporter
talar också om omfattande övergrepp mot dem som vågat stå emot
regimstyrkorna.
Internationell
solidaritet med den syriska kampen är därför av högsta vikt. Men
vad skriver Kommunistiska partiet
(KP) och deras veckotidning, Proletären, egentligen i frågan?
Vi är vana vid en speciell utrikesbevakning i Proletären, särskilt gällande
de påstått socialistiska staterna (enligt
KP Kuba, Nordkorea, och möjligen Laos
och Vietnam). Men det är inte ovanligt
att Kommunistiska partiet dessutom
svärmar för stater som av en eller annan anledning inte dansar efter USA:s
och västs pipa. I dag märks det tydligast
i deras tvetydiga hållning till revolutionen i Syrien, som konsekvent utmålas som en motståndare till imperialismen i partiets press.
Och visst tillhör Syriens regim inte
USA:s pålitliga allierade i Mellanöstern,
men Syrien har å andra sidan stöd av
ett annat imperialistiskt land, nämligen Ryssland. Och rysk imperialism är
ju inte ett dugg bättre än amerikansk. I
sammanhanget är det också lustigt att
KP argumenterat för närvaro av FNtrupper i Libyen, har de glömt att USA
sitter i FN:s säkerhetsråd?
Den 19 augusti publicerade Proletären
en artikel vid namn ”Massivt drev mot
Syrien – förberedelse för nytt krig”. I

inledningen beskyller man oppositionen
för att vara våldsam och ha skjutit ihjäl
poliser och regeringssoldater. Oavsett
om detta stämmer eller om de egentligen skjutits ihjäl av sina egna för att de
vägrat lyda order, så är det tydligt att
KP inte erkänner rätten till självförsvar
mot den syriska statens repression.
Men som diktatorer i allmänhet kommer al-Assad aldrig att lämna ifrån sig
makten frivilligt. Han kan bara störtas
genom massornas vapenmakt, eller genom att armén mer eller mindre helt
överger honom, som var fallet med

att protesterna bottnar i ett berättigat
missnöje. Men hållningen och tonen
gentemot regimen är ändå betydligt
mer överseende än vad den skulle vara
om det gällt exempelvis Egypten, och
det är det som är det stora problemet.
Det tycks som om KP ser lösningen på
Syriens problem i att regeringen genomför reformer – inte att revolutionen
störtar den allt mer blodsbesudlade diktaturen.
I flera artiklar antyder Proletären att
det finns planer på en militär invasion
i Syrien i stil med den i Libyen. Det
är fullt möjligt att sådana planer existerar, och det finns säkert, precis som i
Libyen, minst sagt tveksamma element
inom den syriska motståndsrörelsen.
Imperialismen är givetvis ett dödligt
hot mot revolutionerna i Mellanöstern
och Nordafrika. Men KP verkar glömma
att det finns andra imperialistmakter
än USA och Västeuropa, som Ryssland
och Kina. Regimer som har ansträngda
relationer till väst har å andra sidan
ofta bättre relationer med dessa länder,
så är t.ex. fallet med Syrien och Iran.
Kina och Ryssland har politiska och
ekonomiska intressen i Mellanöstern
som är oförenliga med de fattiga massornas krav på frihet och ekonomisk utveckling. I dag är hotet från dessa inte
lika aktuellt som hotet från väst, men
det kan mycket väl komma att bli på
längre sikt.
När en revolt mot en blodig diktatur

KP verkar glömma att det finns andra imperialistmakter än USA och Västeuropa, som Ryssland och Kina.
Regimer som har ansträngda relationer till väst har å
andra sidan ofta bättre relationer med dessa länder, så
är t.ex. fallet med Syrien och Iran.
Mubarak. Om de syriska massorna insett detta och dessutom har styrka att
döda soldater och poliser som försvarar
regimen är det väl bara glädjande.
En del av protesterna i Syrien präglats
av mycket pacifistiska illusioner, om att
få bort al-Assad på fredlig väg. Men KP
gnäller istället över att protesterna inte
har någon ”fredlig agenda” (sen när är
en fredlig agenda ett krav kommunister
ställer på upprorsrörelser?).
Det vore emellertid en överdrift att
anklaga KP för att öppet stödja regimen i Syrien. Helt korrekt nämner de

som den i Syrien bryter ut måste kommunister ovillkorligen driva kravet på
regeringens fall. Men man måste samtidigt också varna för de faror som finns, i
det här fallet t.ex. att sätta sin tilltro till
imperialistmakterna. KP lyfter istället
fram att det hållits stora demonstrationer för regeringen. Det är visserligen
fullt möjligt, och det kan mycket väl
hända att al-Assads regering ännu inte
är lika isolerad som Mubaraks var. Men
detta kan inte vara ett skäl för att inta
en så tvetydig hållning i ställningstagandet för upproret.
Johan Karlsson
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VAD VI STÅR FÖR
Arbetarmakt är en revolutionär
kommunistisk organisation. Vi
kämpar för att:
∙ Avskaffa kapitalismen och skapa en
värld fri från utsugning, klasser och
förtryck
∙ Bryta kapitalisternas motstånd genom kraften från miljoner som agerar tillsammans i en social revolution
som krossar den repressiva kapitalistiska staten
∙ Lägga makten i händerna på råd,
baserade på delegater från arbetarklassen, bönderna och de fattiga – valda, återkallbara och direkt ansvariga
inför massorna.
∙ Omvandla den nuvarande storskaliga produktionen och distributionen,
som nu ligger i händerna hos en liten
elit av kapitalister, till offentligt ägd
egendom som planeras demokratiskt
∙ Planera användandet av arbete, material och teknologi för att utrota social ojämlikhet och fattigdom
Detta innebär kommunism – ett
samhälle utan klasser och utan
statligt förtryck. För att uppnå detta
måste arbetarklassen ta makten från
kapitalisterna.
Vi bekämpar imperialismen - den
handfull av kapitalistiska stormakter och deras företag, som utsuger
miljarder och krossar alla de stater
och de folk som gör motstånd mot
förtrycket. Vi stödjer motståndet
mot deras blockader, sanktioner, invasioner och ockupationer av länder
som Venezuela, Iran, Afghanistan
och Irak. Vi kräver ett slut på ockupationerna av Irak och Afghanistan,
och på den sionistiska ockupationen
av Palestina. Vi stödjer ovillkorligt
det väpnade motståndet.
Vi bekämpar rasism och nationellt förtryck. Vi försvarar flyktingar

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

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

N

är det gäller rasism riktar både
borgerliga media och vänstertidningar mest uppmärksamhet åt
Sverigedemokrater, nazister och resten
av extremhögern. Det illdåd Breivik utförde mot den norska arbetarrörelsen
spårar man – i bästa fall – uteslutande
till extremhögerns ideologi. Men det är
missivisande. Den främsta bäraren av
rasismen i samhället, och den främsta utövaren av våldet, är den svenska staten själv, ledd av den etablerade
borgerligheten och deras hantlangare i
arbetarrörelsens ledning.
När SD eller nazister mobiliserar för
attacker mot arbetarrörelsen, invandrare, flyktingar och papperslösa ser
staten hela tiden till att skydda deras
samlingar från arbetar- och invandrarungdomar som i stort antal kommer för
att kämpa emot. När SD eller nazister
vill marschera ser polisen till att de får
göra det. Senast i Göteborg ansträngde
polisen alla krafter för att med grovt
våld krossa alla de hundratals ungdomar och aktivister som stod i vägen
för en SDU-marsch genom stadens centrum. Samma ansträngning och brutalitet såg vi när hundratals poliser
försvarade en nazistisk demonstration
på Hisingen i våras. Pansarbilar, hundar, hästar och batonger räckte ändå
inte för att avskräcka förortsungdomar.
Vidare är det främst den svenska
”demokratiska staten” själv som i praktiken attackerar flyktingar. Det är
varken SD eller nazister som i nuläget
misshandlar flyktingar, låser in dem i
flyktingfängelser (som i fint tal kallas
för ”flyktingförvar”), låser in dem i fylleceller, splittrar deras familjer, skickar
iväg föräldrar från sina barn. Det är
polisen och Migrationsverket som gör
det, oavsett om Moderaterna eller Sossarna sitter i regeringen. Poliser som
med våld ska avvisa en grupp flyktingar, trots stora protester och blockader,
transporteras med det lokala, statliga
trafikbolaget Västtrafik. Varje försök
från aktivisterna att på ett organiserat
sätt stoppa utvisningar av flyktingar
bemöts, inte av extremhögern, utan av
poliskåren, med våld och av statens

domstolar med straff.
De flyktingar och papperslösa som
behandlas som undermänniskor är för
det mesta arbetare från de länder som
står under imperialismens ok, samma
imperialism som den svenska staten är
en del av. På så sätt visar sig den så kallade demokratiska staten för vad den
verkligen är: kapitalistklassens diktatur över arbetarklassen i internationell
bemärkelse. Poliskåren visar sig också
för vad den verkligen är: en maskin för
att med våld bryta varje motstånd som
kan hota kapitalisternas intressen.
I Göteborg har blockader av flyktingfängelset organiserats av Aktion mot
Deportation (AMD). Målet för dessa aktioner har för det mesta varit att stoppa
utvisningar av flyktingar som kommer
från Irak. Vi i Arbetarmakt menar att
det är av stor vikt att AMD agerar för att
stoppa andra utvisningar också, oavsett
från vilket land flyktingarna kommer.
Det är på så sätt verklig internationalism kan byggas, och starka band knytas
mellan arbetare av olika nationaliteter
– när olika flykting- och invandrargrupper tillsammans med vänstern i staden
kämpar för att försvara varandra. Internationalismen byggs inte genom fina
utfästelser, utan genom att svetsa sam-

man olika grupper i handling, så att
man står mot samma fiende, får utstå
alla nederlag och förluster och vinna
alla segrar tillsammans.
Vi menar också att AMD borde organisera sina aktioner på ett mer planerat,
djärvare och mer medvetet sätt för att
öka styrkan i det kollektiva handlandet
och samtidigt dra till sig nya skikt av
arbetarungdomar. Att på ett passivt
sätt och uteslutande genom icke-våld
kämpa mot den militärt organiserade
och brutala polisen är ingen väg framåt.
Det har de senaste blockaderna visat.
För de flesta arbetare och förortsungdomar som nu ser vad och hur AMD
gör är det heller inget bra perspektiv
att uteslutande ägna sig åt sittblockader mot en motståndare som inte drar
sig för att urskiljningslöst misshandla
människor. Det är ingen dröm bland
förortsungdomar att sitta stilla medan
man blir attackerad av polisen. Därför
måste icke-vålds-metoderna kombineras med andra, mer aktiva former av
motstånd beroende på läget och styrkeförhållanden, om vi ska vinna bredare
förtryckta skikt för kamp mot utvisningar. Nedan följer en intervju med en
aktivist som på ett bra sätt beskriver
denna kamps verklighet.
Senad Kadic
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