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INTRO / LEDARE

INRIKES

Arbetare - stå upp!
På skärtorsdagen marscherade arbetarna på den nedläggningshotade Läkerolfabriken i Gävle ut i protest mot att
deras stridbare ordförande Wellington
Ikuobase blivit av med passerkortet.
Wellington anklagades för att ha hotat
en chef efter en upprörd diskussion,
något som han själv förnekar skulle
ha ägt rum. Företaget backade efter
arbetarnas vilda aktion, och nöjde sig
med att ge Wellington en erinran.
Arbetarna på Läkerol är hårt pressade. De kan pressas ut i arbetslöshet
i ett läge där det är svårt att få ett nytt
jobb i Gävle. Den öppna arbetslösheten i staden ligger på över åtta procent.
Att de rätat på ryggarna, satt ned foten,
försvarat sin fackliga ordförande och
organiserat protester är därför mycket
viktigt. Den 14 april demonstrerade
arbetarna med sina familjer i Gävle.
I tåget syntes bl.a. plakat med texten
”Den kapitalistiska terrorismen våldför
sig på samhället – Arbetare stå upp!”.
Att bekämpa kapitalister som lägger ned produktionen kräver radikala
metoder. Vad gör vi när företagen
vägrar att lyssna på arbetarna? I slutändan är det sannolikt att demonstrationer och andra protester inte kommer att
räcka. Då ställs Wellington Ikuobase
och hans kamrater inför ett val: antingen måste de trappa upp sina protester
och ockupera fabriken, eller så måste
de retirera. Skulle arbetarna ockupera
borde det göras med argumentet att
ägarna genom nedläggningen förverkat sin äganderätt, varpå kravet på att
staten går in och tar över ägandet måste
resas. Det skulle innebära en rejäl upptrappning av kampen: för att lyckas
skulle hela stadens arbetarbefolkning
och fackföreningsrörelsen nationellt
behöva sluta upp bakom Läkerolarbetarna.
Om Läkerolarbetarna väljer att stanna vid demonstrationer och försök att
med en ”löntagarkonsult” övertyga
företagets ledning om det felaktiga i
nedläggningsbeslutet kommer kampen sannolikt i slutändan att handla
om rimliga avgångsvederlag, och för
satsningar på ersättningsarbeten eller
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utbildningsstöd från kommunen. Det
skulle bli den sista striden, och nederlaget skulle vara bestämt på förhand.
Det måste dock inte gå så. Om
Läkerolarbetarna, Wellington Ikuobase
och hans kamrater, bestämmer sig för
att trappa upp så finns möjligheten att
mobilisera ett brett stöd från arbetare i
hela landet. Bara de hittills genomförda protesterna har visat att motstånd är
möjligt. En upptrappning skulle sända
ut en kraftfull signal till hela arbetarsverige. Men för att Läkerolarbetarna
ska kunna överväga att slå in på den
vägen måste mycket självförtroende
till. När de torsdag den 17 maj (Kristi
Himmelsfärds dag) kommer till Stockholm för att protestera i huvudstaden
borde socialister och arbetare sluta
upp för att visa på vårt stöd, så att det
självförtroende arbetarna redan känner
kan stärkas.
Maj har nu potentialen för att bli
en månad där arbetarprotester åter gör
sig påminda. Förutom Läkerolarbetarnas planer på demonstrationer och den
pågående sjuksköterskeprotesten organiserar brevbärarnas fackklubbar en
stor demonstration i Stockholm. Och
det är inte heller omöjligt att lärarna
kommer gå ut i strejk.
Det här numret av Arbetarmakt bjuder på varierad läsning. Artiklar om
våra kamraters arbete på Posten och en
inblick i ockupationen av Husby träff
tidigare i vår hoppas vi ska stimulera
och bidra till engagemanget på gräsrotsplanet, på arbetsplatsen och på annat håll. Med artiklarna om krisen för
det antikapitalistiska partiet i Frankrike
och om revolutionära socialisters kamp
i Sydostasien vill vi väcka det internationella intresset. Vi hoppas också att det
nya utseendet, som är lite luftigare än
det tidigare, ska underlätta läsningen.
Sist men inte minst önskar vi alla läsare
en god första maj, med en förhoppning
om att en period i kampens tecken
följer därpå.
Redaktionen
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SVERIGE PÅ VÄG
MOT NY KRIS?
Hur står det egentligen till med den
svenska kapitalismen? Det senaste året
har mycket av mediabilden präglats av
budskapen om den starka svenska ekonomin. Samtidigt som Europa kastats
in i en statsskuldkris som hotar finanssystemet har den svenska kapitalismen
gått på högvarv. Exporten har ökat och
svenska statspapper står högt i värde.
Under ytan finns dock flera tendenser
som vittnar om ett allt annat än stabilt
tillstånd, vilket också har lett till en
tilltagande oro hos de ekonomiska experterna. Det finns flera tydliga tecken
på avmattning i såväl produktion som
i konsumtion, och dessutom har den
privata skuldsättningen nått historiska
nivåer. En allvarligare kris på exempelvis bostadsmarknaden skulle kunna få
mycket explosiva konsekvenser.
Produktionsraset 2008-2009 ledde aldrig till en mer omfattande bankkris i
Sverige, vilket ju blev fallet i åtskilliga
länder. Svensk kapitalism stod starkt
rustad konkurrensmässigt efter det
stålbad som genomfördes efter bankkrisen i början på 1990-talet. Kronans
sjunkande värde, som bidrog till att
stärka exporten, nedskrivningen av
kapital genom den omfattande uppgången i arbetslösheten, och, i förhållande till detta, socialdemokratins avväpnande av arbetarrörelsens förmåga
att försvara sig, spelade också sin roll.
Bankernas vinster skyddades också:
Regeringens försäkringar om enorma
stödpaket till bankerna bidrog till att
bromsa konsekvenserna av produktionsraset. En annan faktor var de
baltiska regeringarnas agerande - under
trycket från Anders Borg och andra
EU-ledare genomdrev de omfattande
angrepp på arbetarklassen för att säkra
bl.a. de svenska bankernas och investerarnas förtroende. Bakom denna
ytliga styrka finns dock flera svaghetstecken. Minskningen av den svenska
industriproduktionens andel av den
totala ekonomin (som idag står för 13
procent av alla anställningar, en halv-

ering sen 1970-talet) bidrar uppenbart
till massarbetslöshetens utbredning.
Tjänstesektorn och handeln kan bara
i begränsad utsträckning kompensera
för industriproduktionens minskande
betydelse, vilket leder till en större
skara långtidsarbetslösa. Vinsterna och
produktiviteten har nått rekordnivåer,
men det har främst resulterat i att de
rika blir rikare. Allt mindre av vinsterna återinvesteras nämligen produktivt,
och investeringskvoten inom industrin
som helhet har minskat påtagligt. Sedan 2009 har den totalt fallit med 2.5
procentenheter (ett liknande fall i investeringskvoten har bara uppmätts i
samband med 1990-talskrisen då kvoten föll med över 2.5 procentenheter).
Borgarnas politik har inte bidragit till
att ”skapa jobb”. Ökningen i anställningar de senaste två åren är helt och
hållet ett konjunkturfenomen. Moderaternas skattesänkningar, tillsammans med slagen mot arbetslösa och
sjuka, har däremot bidragit till ökad
ojämlikhet. De ekonomiska effekterna av skattesänkningarna har förvisso
bidragit till att hålla igång konsumtionen. Men skattesänkningarna har
också bidragit till att ytterligare öka
den privata skuldsättningen: Att statens skuldsättning är relativt låg motsvaras av att den privata skuldsättningen
skjutit i höjden. I dag ligger de svenska hushållens och företagens skulder
på 266% av BNP, vilket kan jämföras
med Tyskland (142%) och Österrike
(148%), och med krisdrabbade Spanien (280%) och Portugal (250%).
De svenska hushållen har nu lån på
mer än en och en halv gånger årsinkomsten. Ett historiskt perspektiv
vittnar om utvecklingen: 1970 uppgick
hushållens skulder till 77% av årsinkomsterna. 1990, då förra bostadsbubblan exploderade och övergick i en
bankkris, uppgick hushållens skulder
till 128.4%. Det andra kvartalet i år
uppgick hushållens skuldsättning till

162% (!) av årsinkomsten.
Skuldsättning i form av bolån är inget
problem så länge som bostadspriserna
fortsätter att stiga och lönerna för de
boende fortsätter att komma in på
kontot. Men den globala krisens effekter och minskad efterfrågan på
bostadsmarknaden leder till en tendens mot fallande priser: det resulterar
i att bankernas förtroende för att folk
ska kunna betala tillbaka växande
bostadsskulder försämras, något som
leder till ränteökningar och större
press på hushållen. Det är ett uttryck
för överackumulationen i hjärtat av
det kapitalistiska systemet: Bankerna
sitter på mängder av överskottskapital som det försöker att sätta i rörelse
genom att stimulera ökad utlåning.
Innan en kris brukar bolånetillväxten
öka. Sverige har, talande nog, haft den
största bolånetillväxten i hela EU de
senaste fem åren. Under september
2011, då börserna backade rejält under
trycket från euro-krisen, fortsatte lånen
till bostäder att öka med 6%.
Frågan är vad som sker vid ett större
produktionsras. Med en kris som minskar hushållsinkomsterna – och omvänt leder till en ökning av skulderna
(som ju består) – riskerar bostadsägarna att tvingas gå igenom ett ordentligt
stålbad. Det skulle kunna skaka om de
ekonomiska förhållande på ett djupgående plan, något som alltid brukar
följas av politisk kris.
Socialister bör inte ropa ”vargen kommer” i tid och otid, men vi har allt att
vinna på att synliggöra riskerna och
redan nu argumentera för en antikapitalistisk politik som låter de rika betala
för den kris som de själva, deras regering och systemet självt bär ansvaret för.
Bearbetning av ekonomiska perspektiv,
antagna på Arbetarmakts årsmöte
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Intervju med ockupant:

HUSBY KRÄVER RESPEKT
Hanna Borglund deltog från dag ett i
den uppmärksammade ockupationen av
Husby träff i februari. I följande intervju
berättar hon om bakgrunden till ockupationen och om hur den organiserades.
AM: Varför beslutade man sig för att
ockupera Husby träff?
HB: Ockupationen var ett steg i en
lång kamp mot flera års försämringar
och brist på demokrati. Beslut om nedskärning efter nedskärning och nedläggning efter nedläggning har fattats mot
Husbybornas vilja, och de har inte
tillåtits den insyn och det deltagande
de har rätt till. Beslutet att flytta medborgarhuset Husby träff har skett på
samma odemokratiska vis.
Det var en slump att jag befann mig
på mötet där beslutet om ockupationen togs. Jag bor själv inte i Husby
men i en förort utsatt för liknande angrepp. Under mötet överväldigades
jag av Husbybornas engagemang.
Det som imponerade mest var att det
inte fanns en tanke på att ge upp trots
att de gång på gång blivit ignorerade
och överkörda. Istället var alla eniga
om att det krävdes en upptrappning
av kampen, de behövde sätta ner foten och tillsammans tydligt markera
att nu är det nog. Det var c:a 60 personer på mötet, både unga och äldre,
som med en överväldigande majoritet
röstade för att ockupera Husby träff.
För mig var det en självklarhet att
delta i ockupationen och hjälpa till
med det jag kunde.
Under ett av ockupationens första
stormöten enades vi om krav som
sträcker sig långt utöver att Husby
träff ska finnas kvar i befintliga lokaler. Ett krav var att träffen ska finansieras av Stockholms stad. För några
år sedan slutade staden att ta ansvar
och la ut driften på Röda Korset, som
nu inte längre har råd. Offentliga
mötesplatser är en av förutsättnin-
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garna för ett demokratiskt samhälle,
deras vara eller inte vara kan inte
hänga på välgörenhet. Ett annat krav
var att nedskärningarna i Husby- och
Järvaområdet ska stoppas. Det som
jag tycker var det viktigaste kravet
var bildandet av lokala styrgrupper
med verklig makt och bred representation från den lokala befolkningen
och föreningslivet. Vi insåg så klart
att vi antagligen inte skulle få igenom
dessa krav. Men de var viktiga för att
visa att ockupationen handlade om
mer än Medborgarhuset.
AM: Hur organiserades ockupationen?
HB: Det var viktigt för oss att under ockupationen driva Husby träff
som ett medborgarhus borde drivas:
demokratiskt. Vi hade stormöten
varje förmiddag och kväll, där alla
var välkomna och allas röst var lika
mycket värd. Vi delade också upp oss
i mindre arbetsgrupper, som vem som
helst kunde gå med i och vars möten
var öppna för alla. Alla avgörande
beslut fattades under stormötena.
Vår avsikt var att Husby träff skulle
fungera som en verklig mötesplats
med sociala, kulturella och politiska aktiviteter. Vi ville visa på vad
ett medborgarhus kan och borde
vara. Framför allt på kvällarna fylldes huset av människor i alla åldrar.
Vi lagade och åt mat tillsammans,
diskuterade, spelade kort och bara
umgicks. Vi anordnade kulturkvällar,
föredrag, fotbollsvisningar m.m. Den
föreläsning som var mest givande för
mig var när Håkan Blomqvist, historiker vid Södertörns högskola, talade
om folkrörelsernas historia. Jag var
inte ensam om att känna att den till
synes lilla kamp vi just nu förde är en
del av en lång rörelse för förändring.
AM: Ockupationen avslutades med
en ”förortskonferens”. Vad var målet

med konferensen?
HB: Att bredda rörelsen och samla de
lokala kamper som pågår i Stockholm
och Sverige till en gemensam rörelse.
Ockupationen genomfördes inte ”för
ockuperandets skull”. Det handlar
om något långt större än ett enskilt
medborgarhus. Som jag sa tidigare
var ockupationen en fortsättning på
en lång kamp. En kamp som behöver
sträcka sig utöver enskilda lokala
strider för att kunna lyckas i längden.
Stockholms utsatta förorter har, liksom förorter i andra städer, en hel del
gemensamma problem. Syftet med
förortskonferensen var att tillsammans börja kämpa för gemensamma
lösningar. Att samla flera mindre
krafter till en större, som kan bli en
verklig maktfaktor.
AM: Vilken tycker du är ockupationens betydelse i en “bredare” (politisk) mening?
HB: En omedelbar betydelse tror jag
är att den kan fungera inspirerande.
Ockupationen var på många sätt
lyckad: Förutom en ökad gemenskap
och sammanhållning, ska Husbybadet inte längre läggas ner, flytten av
Husby träff är uppskjuten och under
diskussion igen, och förhoppningsvis
tänker politikerna efter några extra
gånger innan de kör över invånarna
igen. Husbyborna har helt enkelt
visat att det lönar sig att kämpa.
Förhoppningsvis kan de inspirera fler
att stå emot det de tycker är fel och att
stå upp för det de tycker är rätt. I Husby finns den typen av gräsrotsrörelse
som det behövs fler av för att vi ska
kunna stå emot den högeroffensiv
som pågår, och för att vi ska kunna
kämpa för ett bättre och rättvisare
samhälle. Om dessa lokala gräsrotsrörelser i bostadsområden och på
arbetsplatser samlas i en gemensam
rörelse är jag övertygad om att vi kan
förändra samhället i grunden.

AM: Avslutningsvis: Vad lärde du dig
som aktiv deltagare i ockupationen?
HB: Vikten av att en sådan här aktion sköts demokratiskt och är inkluderande. Sammanhanget krävde att vi
var enade utåt. Men om vi inte hade
haft interna öppna diskussioner där
alla röstade om vilka steg vi skulle
ta och varför, vet jag inte om ockupationen hade hållit särskilt länge.
Vi var många som var inblandade,
och vi hade olika idéer om taktik och
prioriteringar. Utan en fungerande
interndemokrati kunde denna ge-

mensamma aktion ha splittrats och
blivit till ingenting eller bara kaos. I
början var det några som tog mycket
ansvar, och i vår stress var vi inte så
bra på att bjuda in fler att aktivt delta
i ockupationens organisering. Med
tiden blev fler engagerade men om
ockupationen hade fortsatt tror jag
att vi hade behövt dela upp oss mer
i olika arbetsgrupper med tydliga ansvarsområden, för att bli mer effektiva, och för att orka i längden.
Jag är inte en särskilt erfaren aktivist,

större delen av mitt liv har jag suttit
och deppat över en värld som inte
fungerar men inte funnit något annat
att göra åt det än att skriva pjäser och
historier. Så personligen har ockupationen betytt väldigt mycket för mig.
Att vara i ett sammanhang där folk
tror på framtiden och praktiskt arbetar för att den ska bli bättre har gett
mig hopp och kraft, och jag vet nu att
det lönar sig att kämpa.
Arbetarmakt Stockholm
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BREVBÄRARE PÅ OFFENSIVEN
Arbetet bland brevbärarna:
angrepp och motstånd
En stor facklig demonstration till försvar för brevbärarnas arbetsvillkor och för försvaret
av en fungerande brevservice planeras i Stockholm lördagen 26 maj. Flera av postarbetarnas fackliga klubbar i Stockholm står bakom mobiliseringen.
Arbetarmakt har pratat med Gunnar Westin, fackligt aktiv i SEKO Postklubb Södra
Stockholm, där han är ordförande för en ny sektion i Skärholmen-Hägersten, och dessutom valts som ersättare till klubbstyrelsen. Gunnar ingår också i den arbetsgrupp som
förbereder protesten.
AM: Vilken är bakgrunden till att SEKO:s fackliga organisationer nu planerar för
en demonstration?
GW: Det finns ett uppdämt behov av att mobilisera och protestera mot den dumpning av arbetsmiljön som brevbärarna utsätts för inom Posten. År av nedskärningar och omorganisationer har betytt att brevbärare på många håll går på knäna,
slits ut och inte klarar av att hantera den alltjämt växande arbetsbörda som bolagets ledning lägger på oss anställda. Detta har nu skapat en ohållbar situation för
brevbärarna. I bolagets senaste interna medarbetarundersökning kom detta tydligt
till uttryck: Siffrorna visade att förtroendet för bolagets ledning från de anställdas
sida aldrig varit lägre.
När brevbärarna inte hinner göra ett bra jobb så betyder detta också att brevservicen försämras. Rapporter om försenade brev, och eftersändningar som blir kvarliggande på kontoren, ibland i flera veckor, har varit ett stående inslag i tidningar
och andra medier under året som gått här i Stockholm. Under hösten närmast
kollapsade servicen i delar av verksamheten på ett av de största utdelningskontoren
i Stockholm, och Post- och telestyrelsen kallade in Postens ledning för att kräva
besked om åtgärder.
Istället för att ta till sig av kritiken har bolagets ledning meddelat att kommande
nedskärningar är att vänta, eftersom man aktivt vill anpassa verksamheten inför
en börsintroduktion. Detta gör man i strid med riksdagsbeslutet från förra året,
där oppositionen röstade mot en utförsäljning av aktierna. För Postens ledning
spelar detta ingen roll, de fortsätter att arbeta i denna riktning, antagligen med
förhoppningen att man ska få det politiskt godkänt framöver. Det betyder för bo-
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lagets nuvarande strategi att vinsterna
ska pressas upp ännu mer, och ännu
snabbare. I en bransch som brevbäringen betyder det att man är inställd på
att fortsätta öka pressen på brevbärarna
och i bolaget överhuvudtaget.
I brevbäringen försöker ledningen
exempelvis genomföra ”Lean Production”, sprungen ur ”toyotismen”,
en företagarideologi och samtidigt
en form för arbetets organisering av
japanskt ursprung som syftade till
att binda bilarbetarna vid japanska
Toyota till företagsintressena. Genom
att delegera ansvaret för skötseln av
verksamheten till mindre arbetsgrupper, och genom att göra arbetarna
mer direkt ansvariga för att genomföra
företagets effektiviseringar, kunde man
hävda sig bättre i konkurrensen med
andra biljättar. Filosofin, omhuldad av
företagskonsulter, döptes av de amerikanska bilarbetarna till ”management
by stress”, något som brevbärarna nu
ska utsättas för. Man vill omorganisera
arbetet i denna riktning, samtidigt som
man siktar på att gå ned på lägsta bemanning. Brevbärarna ska i högre utsträckning göras direkt ansvariga för
att täta till när sprickor uppstår. Det
är en del av en medveten strategi, där
brevbäringen sakta men säkert om-

vandlas till ett ”slit-och-släng”-yrke.
Det är denna utveckling som är bakgrunden till demonstrationen.

kampvilja. Omkring 300 brevbärare
deltog i vad som av alla deltagare upplevdes som en mycket lyckad protest.

AM: Hur kom initiativet till demonstrationen till stånd?
GW: Initiativet kommer från början
från SEKO Postklubb Södra Stockholm, där jag själv är aktiv. Klubben,
som organiserar omkring 600 medlemmar i södra Stockholmsregionen,
beslutade på sitt årsmöte i början av
februari att man skulle ta initiativ till
att förbereda en protest. Bakom motionen stod flera fackliga aktivister som
redan förra året var med och genomförde en demonstration, som gick under namnet Brevbäraraktionen.

Efter denna erfarenhet insåg vi dock
snabbt att ett utomfackligt nätverk
utan tillräcklig förankring skulle få det
svårt att driva på för en mer kämpande
inriktning i facket. Vi ville sikta högre
än vad vi kunde göra som självständigt
nätverk, och vi insåg att det därför
var nödvändigt att gå in och driva på
arbetet i den största fackliga organisationen. Detta arbete har resulterat i
flera nya, mer lokalt förankrade, sektioner i södra klubben, där betoningen
ligger på folkrörelselinjen (se intervjun
med Frances Tuuloskorpi i detta nummer, red. anm.). Men samtidigt har vi
som lärde känna varandra i arbetet med
Brevbäraraktionen fortsatt samarbeta
med varandra för att påverka klubben
i en mer kämpande riktning. Vi har
fortsatt byta erfarenheter, dragit igång
arbetet med en ny fackligt understödd
och mycket uppskattad tidning för
brevbärarna, och tagit gemensamma
initiativ i klubben. Sammanfattningsvis är den kommande demonstrationen
i högsta grad ett resultat av allt detta
arbete.

AM: Vad har den kommande demonstrationen för förhållande till arbetet
med Brevbäraraktionen förra året?
GW: Det var ett utomfackligt initiativ
som kom till stånd efter att brevbärarna på mitt kontor satte ned foten mot
övertiden och bjöd in brevbärare från
andra håll till ett möte under titeln
”Upp till kamp – vi sitter alla i samma
båt”. Responsen var bra, och många
brevbärare från flera olika kontor slöt
upp. Detta möte ledde till ytterligare
träffar, och en kommitté valdes som
fick i uppdrag att förbereda en demonstration. Även om vi inte fick med oss
facket på båten den gången (de var rädda för att samarbeta med ett självständigt nätverk, och hade föredragit att
själva ha fått arrangera) så visade demonstrationen tydligt på brevbärarnas

AM: Vilka arrangerar demonstrationen?
GW: I nuläget har vi faktiskt lyckats
med att få med oss alla SEKO-klubbar
som organiserar brevbärare i Stockholm. Vi har också fått med oss terminalarbetarnas fackliga organisation

på Årsta, och hoppas att terminalarna
på bl.a. Arlanda ska haka på. Vi har
också kontaktat logistiksidans fackliga
organisation, där de postarbetare som
arbetar med pakethantering och transport/leverans finns, och hoppas att de
ska stödja. Dessutom har vi lyckats
få SEKO:s avdelning i Stockholm att
uttala sitt stöd för vårt initiativ, vilket
betyder att en uppmaning om att delta i demonstrationen kommer att gå
ut till fackligt aktiva i alla branscher
som SEKO organiserar här i regionen.
Förutsättningarna är alltså mycket
goda.
AM: Vad hoppas ni uppnå med demonstrationen? Och vilka är planerna
därefter?
GW: Vi hoppas och tror att det här
kan bli en stor betydelsefull protest
för postarbetare i hela Stockholm och
ge brevbärare och andra anställda ett
kollektivt självförtroende – en känsla
av styrka – vilket kan bana vägen för
att stärka den fackliga stridbarheten
framöver. Givetvis hoppas vi att det ska
smitta av sig på brevbärare och andra
postanställda i hela landet. Vi vill sända
ut en kampsignal.
Kampanjen är också kopplad till en
rekryteringskampanj. Vi vill i synnerhet nå den unga generationen av
brevbärare, varav många arbetar under otrygga anställningsformer, för att
skapa en större bas inom facket för en
mer kämpande inriktning än den som
vi upplever att vår centralorganisation
driver. Facket har i hög grad misslyckats på denna punkt, man har förlorat en
hel generation. Nu vill vi åtgärda detta,
och samtidigt lägga en bättre grund för
byggandet av mer stridbara arbetarkollektiv på arbetsplatserna. Vi behöver
dra in medlemmar som går med för att
kämpa. Detta är en förutsättning för
ett mer kraftfullt engagemang för att vi
framöver ska kunna stärka den fackliga
stridbarheten överhuvudtaget, något
som kommer att vara avgörande för
att vi ska kunna utmana den passivitet
inför Postens offensiv som vi upplever
finns i facket centralt.
Arbetarmakt Stockholm
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Apropå Socialistiska Partiets kampanj ”Kapitalism? Nej tack!”

Vi behöver ett
långsiktigt samarbete för en
antikapitalistisk rörelse
Socialistiska Partiet (SP), som organiserade en antikapitalistisk konferens i
Malmö i januari, har under våren lanserat en antikapitalistisk kampanj med
namnet ”Kapitalism? Nej tack!”, och
uppmanar andra organisationer att haka
på. Ett krismanifest och en flygbladsfolder har också publicerats.
Att SP tagit upp frågan om behovet
av ett gemensam organisationsöverskridande antikapitalistiskt samarbete
är positivt, och vi välkomnar därför
initiativet som sådant. Dock vill vi ifrågasätta den föreslagna formen för
samarbetet. Kampanjen tycks i nuläget
mest vara inriktad på väldigt allmän
antikapitalistisk upplysning/propagandaspridning, och den politiska plattformen för samarbetet är framtagen
redan innan ett samarbete har kommit
till stånd. Vi tror att det är att börja i fel
ände. En bättre metod vore att bjuda in
alla radikala krafter som är intresserade
av ett genuint försök att ta gemensamma steg i riktning mot samarbete för
en antikapitalistisk organisering till ett
gemensamt möte, där vi skulle kunna
diskutera förutsättningarna för ett gemensamt initiativ, och undersöka vilka
steg som behöver tas.
Det finns en rad politiska skäl till
varför den antikapitalistiska vänstern i
det här landet är splittrad, men denna
splittring är i sig ett problem. Det bidrar till den revolutionära vänsterns
omfattande marginalisering, och gör
den oattraktiv i ögonen på många arbetare som skulle vilja se ett radikalare
alternativ till socialdemokratin och
vänsterpartiet. De samarbeten som genomförs inom den radikala vänstern
sträcker sig i nuläget sällan utöver kam-
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panjer för enskilda demonstrationer
eller liknande aktioner. När demonstrationen klarats av skiljs sedan organisationerna åt, och i bästa fall har man
hållit en lyckad demo och rekryterat
några nya medlemmar till respektive
organisation.

Uppgiften för ett mer långsiktigt antikapitalistiskt samarbete ligger i att
hitta en form för samarbete där gemensamma praktiska ingripanden
i kampen kan kombineras med en
politisk diskussion om strategi och
taktik. Målet måste vara att bygga en
gemensam, kampduglig politisk organisation. Genom kamratlig diskussion och debatt, där gemensamma erfarenheter kan värderas kollektivt och
förtroende mellan aktivister från olika
traditioner kan byggas upp, skulle en
sådan form kunna spela en viktig roll
för att överbrygga de antikapitalistiska
krafternas nuvarande splittring. En sådan organisation skulle kunna bli det
”organiserande forum” där marxismen
skulle kunna utvecklas mer kollektivt
och dynamiskt. Detta är idag något
av en förutsättning för att marxismen
ska kunna återfå sin aktualitet som en

levande kraft i arbetarrörelsen.
Vi måste så klart vara medvetna om
de nuvarande förutsättningarna för ett
sådant samarbete. Grundvalen för ett
gemensamt antikapitalistiskt initiativ
på svensk mark består i dag av ett rätt
begränsat urval av politiska krafter.
Den nuvarande uppgången för Vänsterpartiet innebär också att många
med vänstersympatisörer snarare väljer
att sätta tilltro till detta parti än att
befatta sig med radikalare krafter. Socialdemokratins nuvarande uppgång i
opinionsmätningarna vittnar också om
att det är en kraft som varje nytt initiativ måste förhålla sig till.
Men socialdemokratins ledning kommer att fortsätta den nuvarande
högerkursen. Med Löfven har storföretagen fått sin mest pålitlige fackliga
”motpart” vid rodret. Arbetarna kommer att få betala för krisen även med
S vid makten. Vänsterpartiet å andra
sidan håller fast vid en parlamentariskt
snäv strategi, vilket betyder att man
avstår från att utmana det klassamarbete som är utmärkande för socialdemokratins ledarskap i den fackliga
rörelsen och i en rad andra sammanhang. Allt detta kommer att resultera
i besvikelse, vilket bara kan omvandlas
till något positivt om frustrationen
kan kanaliseras i riktning mot något
radikalare. Om den antikapitalistiska
vänstern ska kunna bli den kraft som
kan dra nytta av en sådan utveckling
på allvar, men också om vi ska kunna
utnyttja de samarbeten som idag ingås
oss emellan i olika ”dagsfrågor” för att
börja ta steg i denna riktning, så krävs
det därför att vi börjar diskutera hur
ett sådant alternativ skulle kunna se ut
mer konkret, och vilka steg som skulle

behöva tas för att möjliggöra detta.
Att det måste finnas en gemensam
syn i vissa fundamentala frågor för att
möjliggöra ett mer långsiktigt antikapitalistiskt samarbete är uppenbart. En
avgörande fråga gäller så klart hur en
antikapitalistisk opposition ska förhålla sig till Vänsterpartiet och socialdemokratin. Vad skulle dess existensberättigande bestå i? Och hur skulle
det relatera till arbetare och vänsteraktivister som fortfarande har illusioner
om S och V? En sammanhängande
viktig fråga gäller hur ett antikapitalistiskt alternativ ska förhålla sig till
den fackliga byråkratin, med dess förrädiska och passiviserande inverkan
på klasskampen. Att ta gemensamma
initiativ gentemot de fackliga ledarna
för att stimulera rörelse och motstånd
är så klart nödvändigt, men vi måste
också gemensamt förstå vikten av att
ett antikapitalistiskt alternativ blir en
verklig opposition som understödjer
varje initiativ (eller där det är möjligt
tar egna) som kan bidra till att göra arbetare förmögna att ta fajten även utan
stöd från – eller i strid med – de centrala företrädarna. Sådana frågor skulle
det vara avgörande att diskutera inledningsvis.
En annan fråga handlar om inställningen till kapitalismen: Den antikapitalistiska vänstern kan inte nöja sig
med att utmana kapitalismens värsta
synder. Vi är säkert överens om att det
inte bara handlar om att bekämpa vinster i välfärden. Klassamhället och den
ekonomiska ordning som det är baserat
på måste rivas upp med rötterna. Ett
antikapitalistiskt samarbete måste fastslå att målet är att upprätta ett klasslöst
samhälle. Det betyder också att ett antikapitalistiskt initiativ inte bör avsäga
sig några särskilda kampformer. Medel
för att nå målet måste avgöras konkret,
men inte begränsas på förhand genom
att acceptera kapitalismens och parlamentarismens snäva ramar, såväl som
exempelvis de ramar som fackföreningsledarnas legalism medför i förhållande
till frågan om strejkrätten. Ett antikapitalistiskt samarbete behöver en revolutionär udd.
Frågan om hur vi når socialismen och
andra frågor är dock områden där

högre enhet endast kommer att kunna
uppnås på basis av gemensamma erfarenheter, samt genom demokratisk
diskussion och debatt. Ett nytt antikapitalistiskt samarbetsprojekt skulle
behöva forma sin egen tradition i denna mening. I detta ”formande” bör inga
kamrater eller organisationer avstå från
att argumentera för sina uppfattningar. Uppnår vi en enhet i de avgörande
frågorna för kampen idag, och lyckas vi
omsätta denna enhet i praktik, så tror
vi att ett samarbete skulle kunna locka
till sig fler anhängare och aktiva över
tid, vilket skulle betyda en bättre grund
för fortsatta diskussioner och debatter
om den långsiktiga strategin som ett
gemensamt initiativ har att ta ställning
till.
Skulle ett sådant projekt utgöra det
första steget i riktning mot skapandet
av ett revolutionärt antikapitalistiskt
parti, en uppgift vi i Arbetarmakt
håller för strategiskt nödvändig, så
vore det så klart ett oerhört stort steg
framåt. Men om ett sådant samarbete
bara kunde lägga grunden för att skapa
enhet på en högre nivå mellan aktivister och olika organisationer än dagens
nuvarande bottenläge så vore det ett
stort framsteg i sig.
Om vi är flera organisationer inom den
radikala vänstern som ser behovet av
att ta oss an denna uppgift på allvar,
så borde diskussioner om ett brett initiativ, riktat till alla kämpande krafter,
arbetare såväl som lokalt rotade aktivister i förorterna, invandrargrupper,
kvinnogrupper m.fl. – kort sagt till alla
radikala krafter som kan tänkas attraheras av idén – inledas snarast. Om SP:s
förslag i denna mening är ärligt menat
och om kamraterna i organisationen
är beredda att ta steg mot ett antikapitalistiskt samarbete som sträcker sig
utöver en enskild kampanj välkomnar
vi detta och ser fram mot mer diskussion.
Arbetarmakts styrelse

Stöduttalande
till arbetarna
på Läkerolfabriken i
Gävle
Det var en dålig nyhet som nådde oss
när vi hörde om Cloettas planer på att
lägga ned Läkerolfabriken i Gävle. Efter år av effektiviseringar på arbetarnas
bekostnad – i Gävle, i Alingsås och i
finländska Aura – så tar Cloetta steget
och flyttar en stor del av produktionen
till Slovakien, där arbetskraften är lättare att exploatera. Allt för att pressa
upp vinsterna lite mer.
Men det var glädjande ord som
nådde oss när vi hörde fackordförande
Wellington Ikuobase säga: ”Vi har
bestämt oss – fabriken ska stanna i
Gävle”. För en nedläggning av fabriken, där många av er jobbat i flera
decennier, är inte oundviklig. Folk vill
fortfarande äta godiset ni producerar,
ni behöver fortfarande era jobb och
Gävle behöver fortfarande Läkerolfabriken.
De som påstår att nedläggningen
är ”nödvändig” menar att vinstmaximeringen på arbetarnas bekostnad är
nödvändig. Så är det för arbetsköparna
– men inte för oss som bär upp företagen. Det enda nödvändiga är er kamp
för att behålla fabriken.
Stå på er och håll ihop! Ni har
många, många som stödjer er.
Med solidariska hälsningar,
Arbetarmakts styrelse
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Intervju med Wellington Ikuobase:

“VI KOMMER ATT STRIDA
TILLS VI FÅR RÄTT”
Läkerolfabriken i Gävle, som funnits i
över 100 år, hotas nu av nedläggning,
trots att den går med vinst. Arbetarmakt
har pratat med Wellington Ikuobase, ordförande för Livsklubben på företaget.
AM: Berätta lite om bakgrunden till
nedläggningshotet.
WI: 2002 var vi över 250 anställda,
och i dag är vi 114 kollektivanställda
kvar. Det var då, 2002, som företagsledningen först började prata om neddragningar. Hotet låg över oss, men
varje år kämpade vi hårt för att leverera
i enlighet med målen, till och med över
målen.
Och så ringde då huvudkontoret till
sist från Nederländerna och gav mig
beskedet om nedläggningen. Det är det
värsta som hänt mig. Och i min värld
skulle man ju ha kallat till möte och
meddelat detta, inte ta det över telefon,
vilken dålig respekt.
AM: Hur är stämningen på fabriken?
WI: Vi har alla jobbat hårt för att klara
av målen. De har hela tiden sagt, “om
ni inte klarar av målen, då...” - och nu
känns det som att de har lurat oss hela
tiden. Folk är fortfarande upprörda.
Folk har ju familjer och barn att tänka
på. Vi är förbannade, arga och ledsna.
AM: Fabriken går med vinst, ändå lägger man ned. Hur tänker du om det?
WI: De säger att de lägger ned för att
det är billigast att lägga ned produktionen i Sverige. Det finns ingen straffavgift för företaget, ingenting. A-kassan och socialen går in och plockar upp
utgifterna. Annat är det utomlands.
Jag har pratat med riksdagspolitiker
om varför det är så, men de säger att
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vi inget kan göra. Jag tror att arbetarrörelsen själva måste börja driva frågan
om att göra nedläggningar dyra för
företagen.
AM: Du har sagt att “vi har bestämt
oss - fabriken ska stanna i Gävle”. Hur
kämpar ni mot nedläggningen?

att besöka oss.
AM: Vad vill du säga till andra arbetare
som ställs inför nedläggningshot?
WI: Det har varit för tyst i Sverige.
När Ericsson lade ned sin verksamhet i Gävle för några år sedan blev det
inga demonstrationer, ingenting. Man

Vad har vi att förlora nu?
WI: De har hotat med nedläggning sedan 2002, men nu har de fattat beslutet. Vad har vi att förlora nu? Så fort
jag fick informationen ringde jag runt
till klubbstyrelsen, och vi hade ett möte
samma kväll. Vi kallade genast till en
manifestation, som samlade 200 arga
Gävle-bor. Sedan har vi haft flera demonstrationer, arrangerat seminarier, och
1 maj planerar vi nästa demonstration.
Den 17 maj kommer vi till Stockholm
för att demonstrera.

förhandlade om ett omställningsprogram, det var allt.

Vi har också börjat samla in namn till
en protestlista. Redan nu har vi över
3 000 namn från hela Sverige. Och så
har vi tagit in en konsult som granskar företagets siffror för att försöka
hitta en alternativ lösning, som att öka
produktionen istället, eller hitta nya
marknader.

AM: Vad kan folk runtom i Sverige
göra för att stödja er kamp?
WI: Skriva på namnlistorna, hjälpa oss
med demonstrationer, och skriva till
oss och säga att de stödjer oss - det ger
mycket motivation. Och en viktig sak
man kan göra är att skriva uttalanden
till Leafs VD, Bengt Baron, för att säga
åt honom att många stödjer Läkerolarbetarna i Gävle. Vi kommer att strida
tills vi vi får rätt.

AM: Har ni haft någon kontakt med
arbetarna på de andra nedläggningshotade fabrikerna?
WI: Vi bestämde oss från början för att
inte låta företaget spela ut olika länders
fabriker mot varandra. Men den finska
gruppen har gett upp, de tror inte att
Leaf kommer att lyssna på dem, och
förhandlade om löneförhöjningar istället. Vi har bjudit in finnarna

Vi måste börja ta vårt ansvar för att ta
fajten mot de här riskkapitalbolagen
som bara köper upp varumärken och
lägger ned fabriker. Vi måste ha ett
jobb att gå till. Alla vi som ställs inför
nedläggningar måste ha ett nätverk för
att hjälpa varandra, så att de här idioterna vet att folk reagerar. Vinstdrivande
företag ska inte läggas ned.

Läs mer om Läkerolarbetarnas kamp på
bloggen och Facebook-gruppen Läkerolarbetarnas vänner: lakerolsolidaritet.
wordpress.com.

NEJ TILL PRIVATISERING
AV POSTEN!
Postens lednings planer på att aktivt förbereda bolaget för en börsintroduktion,
vilket är detsamma som en fullskalig privatisering, har fått det att mullra till ordentligt bland brevbärarna. Den demonstration som brevbärarna organiserar 26
maj i Stockholm sätter fingret på detta i
sitt upprop med parollen ”Vi vill ha postutdelning – inte börsutdelning”.
Varför eftersträvar Postens ledning en
börsintroduktion? Svaret är enkelt: Alltsedan avregleringen av brevmarknaden
på nittiotalet, vilket öppnade upp för
en hårdare konkurrens, har målet varit
att omvandla verksamheten till fördel
för kapitalet. Precis som i fallet med
andra statliga bolag, som Vattenfall,
SJ och Telia, motiverades besluten om
konkurrensutsättning från politiskt
håll med att detta var nödvändigt för
att kunna ”modernisera verksamheten”. I verkligheten handlar det att
kapitalet ska kunna göra vinst på vår
samhällsservice.
Postens lednings aktiva planer för att
förbereda bolaget för börsintroduktion
uppmärksammades förra året av nätverket Brevbäraraktionen. Samtidigt
som bolagets svenske VD Lars Idermark till facket sade att frågan om en
börsintroduktion är en ickefråga, och
i samma veva som riksdagens genom
oppositionens motstånd röstade nej
till en utförsäljning av statens aktier i
bolaget, så uppmärksammade aktivisterna i Brevbäraraktionen rapporter i
personaltidningen. Dessa informerade
om ett stort toppmöte mellan chefer i
Danmark och Sverige som diskuterade
strategin. Planen på en börsintroduktion står dessutom inskrivet i ägaravtalet mellan svenska och danska
Posten, som tillsammans bildat koncernen Postnord, vilket förra våren avslöjades av Svenska Dagbladet.
Postanställda har all anledning att ta

strid mot planerna, som nu resulterar i
nya nedskärningar för att öka bolagets
lönsamhet. Vad en privatisering kommer att medföra inom brevservicen har
vi fått tydliga exempel på internationellt. När holländska TNT privatiserades 2006 resulterade detta i en våg av
uppsägningar, där tusentals postanställda sparkades. Arbetarna tvingades genomgå ett stålbad. TNT konkurrerar
nu i allt högre utsträckning med osäkra
anställningsvillkor, deltidstjänster och
en press nedåt på lönerna. Fackets motstånd har effektivt smulats sönder, efter
att den samarbetsinriktade fackliga ledningen, som inledningsvis pressades till
att organisera strejker mot försämringarna, kapitulerade.
Från bolagets sida hävdas det att en
börsintroduktion är ofrånkomlig, och
nödvändig för att Posten ska kunna
stå starkt i konkurrensen på den allt
mer avreglerade brevmarknaden inom
EU. Men en sådan utveckling är inte
ofrånkomlig. Den kan stoppas, och
vändas, om de postanställda och deras fackliga organisationer tar upp den
kastade handsken och tar strid mot
planerna.
Försvaret av en fungerande offentlig
service och trygga arbetsförhållanden
för de anställda kan bara garanteras
genom en kamp för att verksamheten helt ska återgå i offentlig regi. På
Posten innebär detta att kräva att bolaget i dess nuvarande form upplöses
och omorganiseras i riktning mot att
åter bli ett statligt verk med monopol
inom brevbäringen. Det betyder att
brevservicen och marknaden för leveranser måste återregleras.

med de anställdas egen demokratiska
kontroll och skötsel. Av de anställda
demokratiskt valda och avsättbara representanter måste anförtros makten
över verksamheten på samtliga nivåer.
Detta, vilket i många brevbärares
öron kan låta som en omöjlig uppgift
(inte minst med dagens situation och
styrkeförhållanden i beaktande) är i
själva verket ganska självklart: Det är
ju brevbärarna och postarbetarna själva
som bäst vet hur arbetet borde organiseras för att skapa en bra arbetssituation och en fungerande samhällsservice! Att vinna facket för detta mål,
och utarbeta en strategi för den strid
som krävs, kommer givetvis att kräva
en omfattande kamp från arbetarkollektivet. Att utmana de nuvarande fackliga organisationernas ledarskap och
byråkratiska struktur, och att kämpa
för att omvandla organisationer som
SEKO till kämpande demokratiska organisationer med företrädare som delar
medlemmarnas villkor, kommer på sikt
att att vara avgörande för framgång.
Brevbärare och andra postanställda som
håller med om detta måste organisera
sig och tillsammans börja flytta fram
positionerna. I takt med att angreppen
fortsätter öppnas dock fler möjligheter
till motstånd. Inom ramen för att flytta
fram positionerna här och nu borde argumentet för en strategi som syftar till
att kasta ut kapitalisterna ur brevservicen och för en facklig kamporganisation kunna vinna stort stöd bland de
brevbärare som är beredda att stå upp
för de gemensamma intressena.
Anders Eriksson

De anställdas och fackets kamp kommer givetvis att vara avgörande för att
uppnå detta. Målet bör vara att kasta
ut cheferna och ersätta dagens styre
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Rasism, kön och klass:

MARXISMEN OCH
“INTERSEKTIONALITET”
Vad är egentligen viktigast för att förstå olika former av förtryck:
klass, kön eller etnicitet? Ska vi ens ställa frågan? Om vi rangordnar betydelsen av olika former av förtryck i samhället, löper
vi då inte risken att ensidigt lyfta fram vissa former av förtryck,
såsom ekonomiskt och klassmässigt förtryck, till priset av att vi
förminskar andra former och erfarenheter av förtryck som sexism
och rasism?
Den här typen av frågor brukar anhängarna av ett s.k. ”intersektionellt” perspektiv föra fram för att legitimera sina
egna utgångspunkter. Detta ifrågasättande har fått ett genomslag som sträcker sig utöver de snävare postmodernistiskt
influerade akademiska miljöerna i högskole- och universitetsvärlden. Partiet Feministiskt Initiativs program har i hög grad
sin utgångspunkt i ett ”intersektionalitetsperspektiv”. Många
antirasister har också tilltalats av ett perspektiv som ger sken
av att på ett slagkraftigt sätt erkänna ett specifikt antirasistiskt perspektiv som lika viktigt som något annat. Nyligen
kunde jag, under ett event arrangerat av ”Förorternas riksdag” i Stockholm höra Carlito, radikal rappare, i en diskussion mellan olika förortsbaserade artister och aktivister säga
att ”intersektionaliteten är kapitalismens smartaste tricks”.
Vad innebär intersektionalitet, och är det ett perspektiv som
socialister bör ta till sig?
Intersektionalitet är i grunden ett akademiskt perspektiv
och samtidigt en forskningsmetod. Det tillämpas i analyser
av texter, och har framgångsrikt använts i en rad fältstudier.
Den som intresserar sig för intersektionalitet studerar och
analyserar vanligtvis ”skärningspunkten” där olika strukturella förtrycks möts och samspelar med varandra. ”Skärn-
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ingspunkten”, i den konkreta analysen, utgörs oftast av ett
belysande och ett analyserande av de olika förhållningssätt
till olika maktstrukturer som individer/subjekt intar i samspelet med andra då de i detta möte måste förhålla sig till
sina eller andras identiteter.
I den svenska akademiska litteraturen fick boken I en klass
för sig av socialantropologen Fanny Ambjörnsson ett stort
genomslag i början av 2000-talet. Ambjörnsson iakttog
och analyserade diskussionerna mellan tjejer på barn- och
fritidsprogrammet respektive samhällsprogrammet i en
gymnasieskola: kickersbrudarna från arbetarklassen versus
de mer väluppfostrade villa- och radhustjejerna från medelklassen. I analysen lyckades hon bl.a. påvisa hur tjejernas
klasspräglade identiteter påverkade förhållandet till inställningen till sexualitet och respektabilitet. Tjejerna i BFklassen hade en ofta mindre romantiskt präglad inställning
till sexualitet (ofta mer bejakande) medan tjejerna på samhällsprogrammet – i högre grad präglade av medelklassens
värderingar – oftare gav uttryck för ett förhållningssätt som
låg närmre en mer traditionell romantisk-borgerlig syn på
sexualitet. Ambjörnssons bok visade i sin analys av tjejernas
diskussioner, där hon – ”i skärningspunken” – undersökte
motsägelserna och förhållningssätten till olika normativa
maktstrukturer, på slagkraften i en ”intersektionell” analys.
Samspelet mellan olika maktstrukturer fick en ytterst påtaglig och levande form och social dynamik.
Sådan forskning kan såklart bidra mycket till att skapa
förståelse för hur seglivade olika former av fördomar och
förtryckande strukturer är. Men trots dessa förtjänster så
är intersektionalitetsperspektivet inte oproblematiskt. Att

formellt ”likställa” olika former av
förtryckande strukturer kan tyckas
radikalt på ett plan, och främja ett
synliggörande av förtryck som annars
förbisetts eller förminskats. Men på ett
annat plan så vittnar metoden om att
perspektivet saknar förklaringskraft.
Som metod betraktat är den rent empirisk. Att förklara förtryckets orsaker
ligger helt utanför perspektivets ramar.
Olika förespråkare av perspektivet
kommer därför till vitt skilda slutsatser
om vad som är mest avgörande, eller
i fråga om teorier om det system som
upprätthåller olika maktstrukturer (om
de ens anser att ett sådant bakomliggande system finns; Fanny Ambjörnsson, exempelvis, går aldrig längre än
att tala om en diskursiv heterosexuell
”matris”, en sorts mystifierad struktur i
tanke- och språkvärlden, baserad på en
logik präglad av fördomar och tystandet av det som inte passar in).
Vad jag vill göra är inte så mycket att
angripa intersektionalitetsperspektivet
i sig. Att erkänna och analysera hur
rasism och sexism återverkar på klassförtryck är också något som många
marxister gjort innan perspektivet lanserades. Att ta utgångspunkt i subjektiva erfarenheter kan berika en teoretisk
förståelse av konsekvenserna som olika
former av socialt förtryck medför. Det
är heller ingen nyhet för marxister att
arbetarnas klass-solidaritet återkommande har försvagats av rasism och
sexism, vilket utgör en viktig bakgrund
till att den revolutionära socialismen
har en stolt historia av antirasistisk och
antisexistisk kamp. När akademiska
feminister eller postmodernister kritiserar marxismen för att ”bara bry sig
om klassperspektivet” och för att vara
”reduktionistisk” (reducera alla frågor
till klassfrågor), så visar de i själva verket bara hur lite de själva förstått om
marxismen.
En svaghet hos många av dem som
förespråkar intersektionalitetsperspektivet är att de, när det kommer till begreppet ”klass”, nästan alltid talar om
ett icke-marxistiskt klassbegrepp. Med
klass talar de på borgerligt sociologiskt
vis om en rad attribut som placerar individen inom ett socialt skikt. På så vis
görs ”klass” till en förtryckt position,

en kategori, som kan likställas med
t.ex. ”etnicitet” eller ”kön”. Ett sådant
sätt att behandla klass slår inte sällan
över i en tendens till en motsatt reduktionism. Vissa feminister reducerar
nästan allting till kön, vissa antirasister ser bara till rasism-frågan osv. Det
blir en sorts omvänd ordning, och det
formella jämställandet av olika former
av förtryck överges lika snabbt som
det tillgreps: När man frigjort sig från
klassfrågans betydelse blir nästa steg
att frångå ett klassperspektiv överhuvudtaget. Och på vägen förloras oftast
systemkritiken – det perspektiv som
kan göra kampen mot olika förtryck
revolutionär och samhällsförändrande.
Marxismens teori förstår till skillnad
från den borgerliga sociologin klass
som något kvalitativt annorlunda än
etnicitet och kön. Klass har inte enbart
en negativ klang. Samtidigt som socialister vill upphäva klasserna så erkänner
vi t.ex. att klasser kan spela progressiva
roller: precis som borgarklassen tidigare i historien spelade en progressiv
och revolutionär roll i kampen mot
det gamla feodala samhället – och
frigjorde alla människor från den tidigare samhällsordningens begränsande
maktstrukturer – så kan arbetarklassen
idag, genom att hävda sina politiska
klassintressen, gå i spetsen för revolutionär frigörelse. Klass har alltså en
innebörd som bär på sin egen motsats
– jämlikhet. Detsamma gäller inte för
sexismen, och rasismen, som bara har
en negativ innebörd.
Att argumentera att arbetarklassen är
central i kampen för en värld fri från
alla former av socialt förtryck är inte
detsamma som att säga att arbetarklassen är den enda kraften för förändring.
Men det innebär att säga att alla som
är angelägna om en förändring som
går till botten med problemet måste
förstå vikten av att kampen mot rasism
och sexism, eller för den delen mot
nationellt förtryck, kampen mot imperialism, med mera, sammanförs med
klasskampen.
Klassförtrycket är, vidare, inte bara en
”viss form av förtryck” – det sammanhänger med en social ordning – den
kapitalistiska – som grundar och ge-

nomsyrar alla andra ordningar.
Klassförtrycket går därför inte att likställa med exempelvis könsmaktsordningen. En underordnad kvinna kan i
förhållande till sin kvinnliga chef ha ett
relativt maktövertag utifrån sexuell status, men hennes klassmässiga underläge är i slutändan av betydligt större
betydelse. En man i arbetarklassen kan
förtrycka den kvinna han lever med.
Men i slutändan har den lönearbetande
kvinnan mer gemensamt med sin klass
än med borgarklassens kvinnor (vars
frigörelsekamp historiskt alltid begränsat eller förhindrat arbetarklassens
kvinnor att få ta del av jämställdhetens
frukter).
Detta eftersom människors ekonomiska överlevnad i så hög grad avgörs
av klassförhållandet. Arbetsköpare och
chefer har i sin egenskap av materiell
makt över sina anställda och underordnade också makten att tillskriva sina
arbetare olika identiteter. Oavsett vilka
identiteter dessa arbetare aktivt eller
passivt tillhör kan deras överordnade
välja att bortse från deras anspråk och
definiera arbetarnas beteenden som annorlunda. I och med sin ekonomiska
makt har de en helt annan makt att
definiera, utdefiniera och begränsa
handlingsutrymmet för arbetarna. De
kan utifrån en maktposition definiera
arbetarnas identitet utifrån sina egna
intressen; de kan (som ett sätt att undertrycka arbetarnas klassgemenskap)
utdefiniera deras beteende som ett uttryck för etnicitet eller kön. Att erkänna detta klassförtryck som fundamentalt, och att tillskriva klassordningens
primära betydelse, som den som andra
maktordningar vilar och bygger på, innebär inte att underkänna rasism och
sexism som oviktiga frågor, eller att reducera dem enbart till klassfrågor. Det
innebär dock ett ärligt och konsekvent
erkännande av den klassmakt som underligger det ”intersektionella spelet”,
vilket är något av ett kriterium för varje
revolutionärt ställningstagande mot
olika former av socialt förtryck.
Gunnar Westin
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det inte, det är metoder och sätt att
tänka som är viktiga att samla ihop och
att sprida. Metoder liknande våra har
prövats på andra sorters arbetsplatser,
och liknande saker händer förstås även
på ställen som aldrig hört talas om ordet folkrörelselinjen. Det är som sagt
inte ordet som är det viktiga.
En del basic erfarenheter har nu i samlats ihop i en liten bok som heter Hopsnackat (mer om den finns på folkrorelselinjen.nu), den är den första i en

vi mobilisera kollektivet till kamp för
våra gemensamma intressen?”
AM: Vilka misstag gör vänstern i
förhållande till facklig kamp?
FT: Jag brukar generalisera lite taskigt
såhär: De reformistiska organisationernas samhälleliga funktion är att ofarliggöra den större delen av arbetarklassen
genom passivisering och byråkratisering. Trots att det inte är den ärlige
reformistens önskan eller strävan. De
radikala organisationernas och grup-

De reformistiska organisationernas samhälleliga funktion är att ofarliggöra den
större delen av arbetarklassen genom passivisering och byråkratisering.
serie om folkrörelse på arbetsplatsen.
Jag är redaktör för bokserien och håller
nu på med uppföljaren Hopskrivet.

Intervju med Frances Tuuloskorpi:

” VÄNSTERN SAKNAR
OFTA VERKLIG TILLTRO
TILL KLASSEN”
AM: Berätta lite om din bakgrund och
din politiska bana hittills.
FT: Jag har jobbat och varit fackligt
aktiv sen 1970-talet. Bland annat på
den stora brödfabriken Stockholmsbagarn, som numera är nedlagd. Där
var jag också klubbordförande i många
år. Ordet folkrörelselinjen dök upp
1995, efter en strid då vi stoppade en
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stor nedskärning med bland annat vild
strejk.
En eritreansk kille berättade att han
snackat med landsmän som jobbade
på andra ställen, och att de stod som
frågetecken när han berättade om hur
vi stred tillsammans på Bagarn. De
kände inte alls igen att facket och ar-

betarkollektivet kunde funka så. En
annan arbetskamrat sa: ”Våra metoder
borde kallas för folkrörelselinjen, för vi
vill att folk ska vara i rörelse.”
Jag använder inte ordet så ofta nuförtiden, för människor missuppfattar lätt
och tror att folkrörelselinjen är en organisation man kan gå med i. Det är

AM: Hur ser du på den gamla idén om
facklig opposition, vad var bra och vad
fungerade inte?
FT: Jag har fattat det som att Facklig
opposition användes som valsedelsbeteckning på Volvo, där man var
tvungen att ange ”partibeteckning”
till de fackliga valen. Jag tror nog att
rörelsen bakom Facklig opposition på
Volvo har gjort och fortfarande gör
viktiga insatser där.
Men att ha perspektivet facklig opposition som nån slags rättesnöre eller uppgift i klasskampen tror jag leder fel.
Det är att ställa sig i ett bestämt underläge i förhållande till den etablerade
fackföreningsrörelsen. Jag tycker inte
man ska definiera sig i förhållande
till den skenbara makten. Det är inte
facklig opposition som förändrar, det
är rörelse som riktar sig direkt mot
förhållandena på arbetsplatsen/arbetsplatserna. Sådant förändrar också
överbyggnaden. Var inte opposition,
var klasskämpar. Glöm frågan ”hur ska
vi radikalisera LO?” och glöm frågan
”hur ska vi bredda vår radikala organisation?” och fokusera på: ”Hur ska

peringarnas samhälleliga funktion är
att ofarliggöra resten av klassen genom
utmattning och splittring. Trots att det
inte är den ärlige radikalens önskan
eller strävan.
Vänstern har en förmåga att göra kampen förutsägbar och ofarlig. Hur går det
till? Det är en lång historia. En anledning är att när vänstern ”griper in” och
ska hjälpa till i arbetsplatskampen så
väljer de metoder och taktik, upptrampade fåror, som passar just vänstern.
Ett exempel: För vänstermänniskor
kan det ligga nära till hands att t.ex.
demonstrera. Mina erfarenheter säger
att för de flesta arbetare ligger det närmare till hands att ta faktiskt strid på
arbetsplatsen. Vänstermänniskor tror
att kommer det 100 på en demonstration, så kommer bara 10 att ta strid på
jobbet. I verkligheten är det förmodligen tvärtom.

pågår nu? Brevbärarnas kamp? Sjuksköterskornas?
FT: Sjuksköterskestudenternas kamp
är ett föredöme, och ett mycket bra exempel på folkrörelsestrategi, eftersom
de insett att vi kan inte få något annat
än det vi själva är beredda att slåss för.
Det som händer skulle aldrig, aldrig ha
hänt om de nöjt sig med upprop, artiklar, uppvaktningar och demonstrationer för högre lön, hur mycket kraft
de än lagt ner på sådant. Det som händer händer därför att de vägrar ta jobb
under 24 000 kr. Punkt. Med denna
rörelse underifrån, bakifrån, sätter de
dessutom hela kollektivet i rörelse.
Postisarna kamp har jag inte så mycket
insyn i så att jag kan säga bu eller bä om
hur det går. Jag hejar på förstås. Men
generellt kan sägas att det är avgörande
att hitta de stridsmetoder som passar.
AM: Hur kan arbetarrörelsen övervinna sin ekonomism?
FT: Huvudproblemet idag är inte ekonomismen utan klassamarbetet, där
fackföreningsrörelsen sitter fast i en
Saltsjöbadsanda som arbetsgivarna har
lämnat för länge sen. Återigen, det kan
bara ändras genom rörelse underifrån.
Vänstern kan inte bestämma vart klassen skall gå genom att stå och ropa nån
annanstans, och inte heller genom att
ställa sig längst fram och marschera
iväg. Övriga kommer inte att följa efter. De idéer man vill ska vara bärande i
kampen måste man pröva i basen, med
sina arbetskamrater. Går det inte där så
går det ingen annanstans heller.
Fredrik Reinedahl

Mer om hur Arbetarmakt menar att vi
kan utveckla den fackliga kampen, och
vår syn på folkrörelselinjen, kommer i
nästa nummer.

Vänstern saknar ofta verklig tilltro till
arbetskamraterna och klassen, och kikar efter möjligheten att hitta likasinnade att snacka ihop sig med i stället
för att mobilisera kollektivet direkt.
AM: Hur ser du på de strider som
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KRISEN I FRANSKA NPA
När det nya antikapitalistiska partiet, NPA, bildades i Frankrike 2009 var förväntningarna stora, inte bara i den franska vänstern utan också i stora delar av den internationella vänstern. Inför det franska presidentvalet i maj befinner sig dock partiet i
djup kris. Det är en kris som kräver en ordentlig analys om vänstern ska kunna dra de
rätta lärdomarna.
Det är paradoxalt att NPA drabbas av en djup kris samtidigt som kapitalismen
genomlider sin allvarligaste och mest utdragna kris sedan andra världskriget. Sedan
NPA grundades för tre år sedan har det knappast saknats kamp i det franska samhället. Omfattande strider har utkämpats, och en del, som den mot president Sarkozys förslag 2010 att försämra pensionerna för statligt anställda, har varit ovanligt
hårda och utdragna. Just den kampen nådde sin höjdpunkt då 3,5 miljoner människor var ute på gatorna och anställda vid kraftstationer och raffinaderier inledde
obegränsade strejker. Om den hade mynnat ut i en generalstrejk, kunde rörelsen ha
störtat Sarkozys regering.
NPA:s misslyckande med att bli ett stort och kämpande parti under en period med
intensiv klasskamp kan inte tillskrivas objektiva faktorer, brist på kamp eller att arbetarrörelsen avvisar revolutionär politik. Det ligger snarare i de inre motsättningar
som präglar NPA och att partiet inte var situationen vuxet. Det verkar också som
om NPA:s medlemstal sjunkit från 9–10 000 under det första året till omkring 3
000 idag.
Arbetarmakt och vår internationella organisation, Förbundet för Femte Internationalen, har alltid betraktat den organisation som grundade NPA, Fjärde Internationalens franska sektion LCR, som en centristisk organisation. LCR har alltid
kombinerat revolutionära och reformistiska inslag i sin politik. LCR försökte, i

likhet med sin internationella organisation, under lång tid att bygga partier
och en international på en blandning
av traditioner med rötter i frihetliga
rörelser och vänsterstalinism. Projekt
har dock sällan förverkligats, NPA är
det mest framgångsrika försöket.
Vi välkomnade uppmaningen att bilda
NPA 2009 därför att LCR inledde en
process med massmöten i hela landet
och betonade nödvändigheten att debattera partiets program. Det var också
vad som hände i början. Tusentals anslöt sig och det ägde rum en diskussion om programmet, men det varade
tyvärr inte så länge.
LCR brukade skifta mellan att delta i
fackens aktionsdagar, återkommande
rörelser bland ungdomar och valkampanjer på ett vänsterreformistiskt program. Mönstret upprepades av NPA.
Valkampanjer medför oundvikliga
frestelser att bilda koalitioner med andra grupper och partier och har alltid
varit en källa till illusioner om det stora

genombrottet. Längs vägen har många
principer kastats över bord.
Eftersom LCR var uppdelat i flera permanenta fraktioner var det osannolikt
att NPA skulle utvecklas utan bekymmer. När en centristisk organisation
föresätter sig att skapa ett bredare och
mer heterogent parti, är det naturligt
att tro att motstånd ska komma från
vänsterflygeln. I LCR:s fall kom motståndet huvudsakligen från högerflygeln. De var oroliga för att NPA skulle
bli ett hinder för LCR:s strategi med
en nära allians med det franska kommunistpartiet (PCF) och den nyare
vänsterreformistiska formationen Vänsterpartiet (Parti de Gauche). PCF och
Vänsterpartiet bildade Vänsterfronten
för EU-valet 2009 och uppnådde 6,47
procent och 5 ledamöter. NPA misslyckades och klarade inte att ta sig över
spärren på 5 procent.
Ända sedan NPA bildades har den
gamla högerflygeln varit ett stort hinder för att bygga det nya partiet. Två av
högerflygelns komponenter lämnade
snabbt NPA för att ansluta sig till Vänsterfronten. De som stannat kvar har
öppet saboterat partiets verksamhet
och skyddas av partiets extremt dåliga
disciplin. Huvuddelen av NPA:s apparat tillhör de här grupperingarna. Vid
mötet med NPA:s nationella råd (det
ledande organet mellan kongresserna)
i januari krävde högerflygelns nuvarande inkarnation skamlöst att kampanjen för NPA:s kandidat i presidentvalet Philippe Poutou skulle stoppas.
Deras mål är att förbereda kampanjen
inför parlamentsvalet i juni. De vill ha
en gemensam kampanj med Vänsterfronten med det cyniska och hopplösa
argumentet: ”Om vi ska vara marginella, är det bättre att vara det inom
ett fungerande parti än inom NPA.”
Högern är en minoritet nationellt,
men de tänker presentera egna kandidater som NPA:s kandidater där de har
majoritet och på andra håll under eget
namn. De kräver att NPA avsätter 700
000 euro av partiets statliga stöd för att
finansiera deras kandidater!
Högerflygeln är dock inte enda hindret
för NPA. Den gamla centerfraktionen,
med ledare som Alain Krivine, Olivier
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Besancenot och François Sabado, har
under de två senaste åren visat att de
helt saknar idéer om hur NPA ska
kunna utvecklas. De har faktiskt ingen som helst strategi. NPA grundades
på ett eklektiskt program och en programkommission formulerade dokument kring olika frågor, men partiet
antog aldrig ett tydligt övergripande
program. I början garanterade Besancenots popularitet mängder med
utrymme i medierna och framgångar i
val. Medlemmar strömmade in i partiet och många av dem var helt nya inom
politiken.
Bara en tydlig och skarp debatt om
programmet som drog in alla nya medlemmar kunde ha skapat klarhet. Men
enligt LCR:s tradition var ett program
inte mycket mer än en katalog med åtgärder som ska populariseras under en
valkampanj. Det finns ingen föreställning om att ett program är en mer
allmän förståelse av partiets uppgifter
och kamp, ingen idé om att det måste
vara en strategi för den revolutionära erövringen av makten. Det gjorde
det möjligt för LCR och senare NPA
att lyckligt samexistera med eller absorbera olika andra strömningar inom
vänstern. Konflikter uppstod och splittringar ägde rum i snabb takt. Alla debatter om program och principer som
ledningen trollade bort för att inte
splittra partiet kom så småningom tillbaka som en bumerang för att demoralisera och splittra partiet.
NPA har ingen genomtänkt inställning till reformismen. Det enda är en
pragmatisk ståndpunkt som blivit en
dogm: vi kommer inte att stöda socialistpartiet eller alliera oss med partier som har för avsikt att stöda dem”.
Det är helt korrekt att förklara att man
ställer upp mot socialistpartiet och inte
kommer att ansluta sig till koalitioner
som administrerar den borgerliga staten på lokal eller nationell nivå. Men
det förvirrar eller döljer det faktum att
det kan vara nödvändigt att exempelvis
uppmana till en kritisk röst på François Hollande i presidentvalets andra
omgång i april där socialistpartiet sannolikt kommer att stå mot ett borgerligt högerparti – Sarkozys RPR eller Le
Pens Front National. Det är en histo-

risk svaghet att vänstern aldrig förstått
Lenins taktik med kritiskt valstöd –
”som repet stöder den hängde”. Målet
måste vara att avslöja reformisterna vid
makten genom att ställa krav på socialistpartiet som kan bryta illusionerna
och inleda kampen mot Hollande vid
makten.
En period med öppen kris har inletts
inom NPA. Högern med sina 500
medlemmar hotar med öppen splittring, centern är paralyserad och delar av vänstern deserterar. Redan har
Gauche Révolutionnaire, systerorganisation till svenska RS, lämnat NPA,
och gjort det på det mest skamliga
sätt man kan tänka sig, utan en seriös
kamp.
Omfattande demoralisering efter en
halvhjärtad valkampanj är sannolik,
även om det inte blir någon splittring.
Trots det förblir NPA idag en fokuspunkt för många av de bästa aktivisterna. NPA kan spela en central roll
i motståndet mot åtstramningarna,
oavsett varifrån de kommer. Men då
måste partiet praktiskt taget grundas
igen. Det måste inse sina fel i fråga om
valkampanjer och den fackliga kampen
och inleda en kamp i fackföreningar,
på arbetsplatser, i skolor och på universitet för ett handlingsprogram mot åtstramningarna. Det måste bli ett radikalt brott med det strikta separerandet
av politik (val och demonstrationer)
och facklig verksamhet.
NPA hotas nu av att bli ett offer för
den halvmesyr mellan reformism och
revolution som partiet grundades på.
De inre motsättningarna i ett parti som
grundats på en rutten kompromiss
bryter samman och hotar att utplåna
den positiva, progressiva potential som
NPA hade när det attraherade tusentals arbetarmilitanter. Även om NPA
befinner sig i nedgång och förvirring,
har kampen om dess framtid ännu inte
slutförts. Därför uppmanar vi inte till
en röst på Philippe Poutou utan också
till kamp för ett revolutionärt program
mot reformism och centrism i NPA:s
egna led.
POM
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KRIGSHOTET MOT IRAN VAD BÖR GÖRAS?
Hoten om en militär intervention mot
Iran från amerikanskt och israeliskt håll
har duggat tätt på sistone. I första hand
har detta motiverats med risken för att
Iran skaffar kärnvapen, kompletterat
med argument om demokrati och kvinnors rättigheter – även om avslöjandet
(SvD 18/3) om att USA:s och Israels
underrättelsetjänster faktiskt inte tror
att någon iransk atombomb är nära
förestående måste vara ett streck i räkningen för krigshetsarna.
Det är givetvis svårt att avgöra vad som
kommer att hända. Alla seriösa bedömare måste inse svårigheterna med en
fullskalig invasion. Även om det sannolikt skulle vara möjligt att erövra
Teheran, visar de dyrköpta erfarenheterna från Irak och Afghanistan att
detta bara vore den första, och lättaste,
delen i att upprätta en ny ordning.
Samtidigt måste givetvis möjligheterna
till att kontrollera oljekällorna och åter
placera en proamerikansk regim i Teheran kännas lockande för USA. Israel,
som känner hotet från Iran närmare
– eller åtminstone vill frammana den
bilden - kommer sannolikt att vara de
som starkast driver på för handling.
Förmodligen är det mest troliga att
någon fullskalig invasion inte är att
vänta – även om stridigheter i Iran,
angrepp från Israels sida och irrationella regeringsbeslut kan ändra på den
saken – även om mindre angrepp, som
bombningar och terrordåd mycket
väl kan inträffa. Redan har ju iranska
vetenskapsmän mördats i vad som ser
ut att vara angrepp från Israel. Utan
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att veta vad som kommer att hända är
det dock viktigt att ha en principiell
uppfattning om hur kommunister ska
ställa sig i händelse av en attack.
USA – ingen hjälp för de förtryckta

Det utbredda hatet mot den iranska
mullaregimen är givetvis välförtjänt.
Det är en blodig, fundamentalistisk
diktatur som bara förtjänar att störtas
av folkets vrede. Samtidigt kan vi inte
ha de minsta illusionerna och USA:s
och Israels förmåga och vilja befria de
iranska massorna.
Den senaste demokratiskt valda presidenten i Iran, Mossadeq, störtades
1953 med direkt amerikansk inblandning, varpå 26 års öppet stöd till shahens blodiga diktatur följde. Anledningen till att USA hetsar mot Irans
mullaregim är inte att den är odemokratisk, utan att den inte inordnar sig
under USA:s strategiska intressen i
regionen. Detta visas av att Saudiarabiens lika fundamentalistiska och kvinnoförtryckande regim får fortsätta som
den vill, utan att amerikanska statsmän
kommer med de minsta hot.
Dessutom är det inte bara viljan det
handlar om, utan de faktiska konsekvenserna av ett angrepp. Bush mål
när Irak invaderades var knappast
att den religiösa fundamentalismen i
landet skulle öka lavinartat, ändå blev
detta följden. Även om Obama hade
de allra bästa avsikter skulle följden
för Iran med största sannolikhet ändå
bli ett blodigt kaos. Dessutom får
man inte glömma de inrikespolitiska

behoven. Både president Obama och
de republikanska utmanarna är nu
pressade att visa ”fasthet”, vilket med
fördel görs genom att trappa upp tonläget gentemot Iran, och det kan inte
uteslutas att någon kan pressas så långt
som till ett faktiskt angrepp. Lättköpta
poänger på hemmaplan är dock en
dålig utgångspunkt för att befria förtryckta massor. Varje kommunist, och
varje progressiv människa måste därför
bestämt motsätta sig ett amerikanska
eller israeliskt angrepp på Iran. Oavsett vilka paroller det lanseras under
kommer det inte att vara vägen för de
förtryckta iranska arbetarna och kvinnorna.
Man kan gå ett steg längre. Om amerikanska trupper, tillsammans med eventuella allierade, anfaller Iran är vi för
dessas militära nederlag. De imperialistiska styrkorna har aldrig varit någon
hjälp för frihet och demokrati i regionen. De har bombat sönder länder,
stött diktaturer, störtat demokratiska
regeringar och skyddat oljeintäkter –
men skapa frihet och drägliga levnadsvillkor för folkflertalet har de inte gjort.
Västmakternas styrkor har hela tiden
varit ett hinder för regionens frigörelse,
och kommer att fortsätta vara det.
Därför är ett nederlag för anfallande
imperialistiska trupper, även när de besegras av Irans väpnade styrkor, något
progressivt. Detta kan illustreras av
att motstånden mot ockupationerna i
Irak och Afghanistan, även när dessa
leddes av reaktionära krafter, hindrade
Bushregimen från att invadera fler länder.

Detta innebär givetvis inte att de kämpande arbetarna och bönderna ska
sluta fred med reaktionära krafter, som
regimen i Iran, för att de för tillfället
befinner sig i konflikt med imperialistiska trupper. Alla progressiva krafter i
länder som invaderas av USA bör vara
beredda att i första hand kämpa för
att slå tillbaka invasionen. Det betyder inte att de ska ge avkall på några
principer om demokratiska rättigheter,
inklusive lika rättigheter för kvinnor,
eller på arbetarnas och böndernas
klasskamp, och inte heller att de för en
sekund ska låta bli att försvara sig om
de angrips, oavsett hur antiimperialistiska angriparna säger sig vara.
Även om nederlag för alla ditresta imperialistiska styrkor är ett viktigt mål,
får de revolutionära krafterna inte underordna sig den islamistiska diktaturen för att uppnå detta. Att sätta kampen mot den imperialistiska invasionen
högst på dagordningen, och mana till
samarbete i just den frågan mellan alla
som är beredda att försvara Iran, kan
bli ett viktigt sätt att ställa sig i spetsen
för motståndet. Men Irans arbetare,
fattiga och kvinnor kan inte lita på
några andra än sig själva och de fattiga
massorna i de närliggande länderna för
sin frigörelse.
Det är möjligt att anse att den ena av
fienderna för stunden måste prioriteras
(exempelvis vid en invasion) – däremot
måste givetvis alla radikala och progressiva krafter i Iran vara beredda att när
som helst bekämpa såväl imperialistiska trupper som mullornas styrkor. Inte
för en sekund kan vi glömma att båda
dessa två är dödliga fiender till all sorts
framåtskridande.
Alla i Sverige som solidariserar sig med
det iranska folket måste vara på sin vakt
mot krigspropagandan mot Iran. Om det
går så långt som till ett anfall måste vi
kräva att svenska trupper på intet sätt
deltar i anfallet. Och om regeringen ändå
försöker understödja ett krig, måste vi genom blockader, ockupationer och strejker
sätta stopp för det.
Jens-Hugo Nyberg

SOCIALISTER
ORGANISERAR
I ASIEN
I februari åkte två Arbetarmaktare till
Sri Lanka för att delta på ett möte med
våra asiatiska sektioner – Socialist Party
of Sri Lanka (SPSL) och Revolutionary Socialist Movement från Pakistan.
Utöver dessa två sektioner deltog även kamrater från Tyskland och Storbritannien,
och en kamrat från Nepal, där vi ett fåtal
medlemmar men ännu ingen sektion.
Redan på planet dit kunde jag i den regeringstrogna tidningen The Island läsa
om kravaller i huvudstaden Colombo.
Det säregna med detta var – förutom
den sakliga tonen, helt utan den stora
moraliska indignation som svenska
medier känner så fort en demonstration brutit mot någon ordningsstadga
– att demonstrationens attacker mot
poliskedjorna anfördes av det traditionella högerpartiet UNP, som i perioder
har styrt landet.
Bland det första jag såg när jag landade

var en stor bild på en leende Rajapaksa,
presidenten. Under en dag i Colombo
skulle man komma att se ganska många bilder på honom, som regimen gör
sitt bästa för att utmåla som något slags
landsfader och den person som skapade fred i landet. ”Freden” skapades
visserligen genom grovt övervåld från
arméns sida – enligt FN dödades medvetet över 40 000 civila tamiler, och
många fler än så spärrades in i läger under vidriga förhållanden – och diskriminering mot den tamilska minoriteten
fortsätter.
Men det är förstås inte del av den officiella bilden. Den ska helst inte ifrågasättas – Sri Lanka må formellt vara
en demokrati, och det hålls val, men
det är ett av de länder med minst
fungerande pressfrihet, där kritiska
journalister trakasseras och i många
fall har försvunnit. Situationen är vis-
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serligen bättre nu än när kriget och
chauvinismen rasade som värst, då all
öppen opposition var förenat med livsfara, men en uppsjö tungt beväpnade
soldater på Colombos gator påminde
om att statens repressiva kärna är ständigt närvarande. Givetvis var vårt möte
så att säga inte utannonserat.
Socialist Party of Sri Lanka
Vår sektion på Sri Lanka sitter i ledningen för några fackföreningar, varav
Förenade vårdarbetarförbundet är
den största. Ett stort problem för Sri
Lankas fackföreningsrörelse är dock
att den är väldigt uppsplittrad – det
finns närmare tio fackföreningar bara i
vårdsektorn. Detta är ett stort hinder
för enad arbetarkamp, och efter att ha
diskuterat frågan var vi överens om att
en viktig uppgift är att kämpa för ett
ena fackföreningarna för att underlätta
arbetarnas kamp.
En viktig utveckling på Sri Lanka är att
JVP (Folkets befrielsefront) - ett parti
som började som maoistiskt men som
utvecklade en våldsam chauvinism och
hets mot tamilerna – har splittrats. En
huvuddel av medlemmarna verkar ha
gått till utbrytningen Movement for
Peoples’ Struggles. Det är hittills oklart
var detta kommer att leda. MPS ifrågasätter mycket av sin tidigare politik
och har potentialen att utvecklas till en
viktig radikal kraft – eller åtminstone
att en del av medlemmarna gör det.
Av den anledningen är det en viktig
prioritet för SPSL att jobba där MPS
finns. Samtidigt är det nödvändigt att
vara på sin vakt, då flera av ledarna för
MPS tills ganska nyligen var ledande
medlemmar av det chauvinistiska JVP,
som inte drog sig för våld mot politiska
motståndare.
Det kanske mest uppmuntrande med
vår sektions arbete i Sri Lanka är kvinnoorganisationen Women in Power.
WIP startades av kvinnliga medlemmar i SPSL, men är organisatoriskt
självständig och består mestadels av
kamrater som inte är medlemmar i
vår sektion. WIP:s ledande organisatör
Irangara Suriyarhchchi berättade om
de många problemen de möter. Efter
åratal av chauvinistisk hets under inbördeskriget och stor statlig propa-
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ganda är den politiska nivån hos en
stor del arbetarna låg, och kritik mot
Rajapaksa möts inledningsvis ofta av
oförstående, om inte fientlighet. Trots
detta har WIP förmått växa, och bedriver ett viktigt skolnings- och organisationsarbete.
Jag frågade kamrat PD, ledare för Förenade vårdarbetarförbundet och ledande
medlem i SPSL om protesterna mot regeringen. Han berättade att det traditionella högerpartiet UNP hade bildat
en front vars plattform bara består av
ett allmänt försvar för demokratiska
rättigheter. Att ingå formella överenskommelser med öppet borgerliga
krafter under allmänna paroller är som
bekant något som kännetecknade
stalinismens folkfrontsperiod snarare
än revolutionära marxistiska partier,
och därför har inte SPSL undertecknat
plattformen. Däremot har både Fjärde
Internationalens och CWI:s sektioner
öppet ställt sig bakom.
Revolutionary Socialist
Movement
Våra kamrater från Pakistan berättade
om situationen där – en stat som på
många sätt närmar sig upplösningstillstånd, med upprepade elavbrott,
knappt fungerande järnvägar, islamistisk fundamentalism, hög inflation
och öppet inbördeskrig i Baluchistan.
Politisk aktivitet är i hög grad farligt,
många aktivister dödas eller ”försvinner”. Kvinnoförtrycket är inte bara
grovt och utbrett, utan även befäst i lagen – kvinnors vittnesmål är exempelvis bara värt hälften så mycket som en
mans. Kamraterna i RSM jobbar just
nu i Antiimperialistiska alliansen – ett
brett samarbete som fortfarande håller
på att formeras. Viktiga kampområden
blir att ena och stärka fackföreningarna
(bara 2 % är medlemmar) och ta strid
mot privatiseringar, för bättre löner
och arbetsvillkor – och inte minst förmågan att försvara sig mot fundamentalistiska krafter och statens repression
(som dessutom ofta sammanfaller).
En nyckelfråga blir att försvara kvinnors rättigheter. I nuläget möter kvinnors organisering och aktivitet många
hinder, vilket sätter en hämsko på alla
försök att bygga en revolutionär rörelse.
Situationen i Pakistan, med en väldigt

impopulär regering, ger samtidigt möjligheter till snabb radikalisering likväl
som faran för den mörkaste reaktion.
Nepal
Nepal har något så ovanligt som maoister vid makten. Maoister vid makten
är dock inte riktigt samma sak som
maoister i krig mot regeringen – programmet de nu genomför skiljer sig
oerhört från det de tog till vapen under 1996 när deras gerillakrig inleddes. Den praktiska skillnaden mot de
andra partierna i Nepal är numera inte
så speciellt stor. Förr krävde de en radikal jordreform som skulle fördela
all jord, nu har de deltagit i att vräka
jordlösa bönder från områden som ska
utvecklas. Förr krävde de ett stopp för
närvaro av utländsk, och framför allt
indisk kapitalism (förvisso en något
nationalistisk linje), nu går de långt för
att uppmuntra utländska investeringar.
De nationaliseringar de tidigare lovade
har det inte blivit mycket av. De har
inte kunnat lösa några av de grundläggande problemen för folk: dricksvatten
är en bristvara, priserna skenar iväg och
ofta finns bara el några timmar per dag.
Huvuduppgiften i Nepal blir att bygga
en verkligt kommunistisk organisation,
en som inte är inriktad på en lång period av kapitalistisk utveckling – vilket,
som Nepals maoister så tydligt har visat, innebär samarbete med kapitalisterna istället för att försvara arbetarnas
och de fattiga böndernas intressen.
Även i Nepal kräver detta försiktighet
– både maoisterna och andra krafter
har en lång tradition av repression mot
politiska motståndare.
Dessutom fick vi rapporter om kontakter vi har i fler länder, som Malaysia,
Indien och Kinat – där en kämpande
och oberoende arbetarrörelse på allvar
håller på att återfödas. Förbundet för
Femte Internationalen har utsikter att
ta ordentliga steg framåt i Asien den
närmaste perioden.
Jens-Hugo Nyberg

Internationella nyheter
från Förbundet för Femte
Internationalen
På Förbundet för Femte Internationalens hemsida finns nyheter från arbetarkamp och revolutionärers arbete världen över.
Här är ett axplock av vad våra sektioner skrivit om på sistone:
F5I i Frankrike: Franska arbetare mobiliserar mot
Sarkozy
”I dag är Florange symbolen för franskt arbetarmotstånd
mot fabriksnedläggningar, arbetslöshet och osäkra anställningar. Liknande kamper pågår på andra platser – i Fralib,
där tepåsearbetare kämpar mot storföretaget Unilevers
nedläggningsplaner, och i Aulnay i Paris, där tusentals
demonstrerar mot nedläggningen av Peugeout-fabriken.
Arbetarkampen har lyft den kritiska situation miljontals
arbetare står inför rakt in i presidentvalskampanjen.”
Revolutionary Socialist Movement i Pakistan:
Stöd det baluchiska folkets kamp för självbestämmande!
Revolutionära socialister måste stödja den baluchiska nationella rörelsen. Vi måste också varna för imperialistisk
intervention – av USA eller Kina. Ingen av dessa makter
kommer att ge det baluchiska folket självständighet, deras
intervention kommer istället att förvärra situationen och
innebära krig, avledning och rivalitet.
Workers Power i Storbritannien: Tory-partiets
övervakningsplaner ett hot om framtida repression
”Regeringen hävdar att övervakningen bara ska användas
för att lösa ‘brott’, och att de inte ska övervaka allmänheten. Men många säkerhetsanalytiker hävdar att teknologin
ger tillgång till en rad detaljer om användarna. Och medborgarrättsaktivister räds nu att den utökade makten kan
utnyttjas av säkerhetstjänsten och polisen.”
Workers Power i USA: Trayvon Martin mördades

för att han var svart
Den 17-årige, svarte tonåringen Trayvon Martins död är
en i raden av rasistiska mord på svarta män i USA, ofta av
polisen, men i det här fallet av en beväpnad privatperson.
USA är ett land som är byggt på systematisk ojämlikhet
och på fördomar, och morden på folk som Trayvon Martin
kommer att fortsätta tills systemet störtas och samhället återuppbyggs underifrån.
ArbeiterInnen Standpunkt i Österrike: För en bred,
internationalistisk 1 maj-demonstration!
Den federala SPÖ/ÖVP-regeringen antar fler och fler åtstramningspaket. Yterligare en gång får arbetare, invandrare, pensionärer, ensamstående mödrar, ungdomar och
arbetslösa bära bördan. Gemensamt motstånd är mer angeläget än någonsin.
Socialist Party Sri Lanka i Sri Lanka: Nytt socialistiskt parti grundat
Frontline Socialist Party grundades i Colombo den 9 april.
Partiet baserar sig på de 5 000 medlemmar som lämnade
JVP efter debatten om samarbetet med Rajapakse-regeringen och förtrycket av tamilerna. Att andra organisationer,
som SPSL, bjöds in att delta i partiets första konferens, är
en välkommen attitydförändring från partiets ledare.
Gruppe Arbeitermacht i Tyskland: Om Günter
Grass-debatten
Grass förtjänar ett erkännande, han är en av få intellektuella i detta land som talar så öppet politiskt. Det är välkommet att frågan om Israel återigen diskuteras på större allvar.
Grass har väckt legitima frågor, och anföll den reaktionära,
pro-israeliska mainstreamfåran.
Läs mer, och hitta länkar till våra kamrater i andra länder, på FifthInternational.org.
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DÄRFÖR HATAR VI
FORTFARANDE
MARGARET THATCHER

Recension:

PYONGYANG –
EN VÄSTERLÄNNING
I NORDKOREA
Redan år 2000 kom den franskkanadensiske serietecknaren Guy Delisle
med boken Shenzen, om sina upplevelser
från arbetet på en fransk animationsstudio utlokaliserad till Kina. Pyongyang
– a journey in North Korea, som kom i
engelsk översättning 2005, följer samma
mönster – en blandning av en arbetsdagbok och en slags nordkoreansk Lost
in Translation. När Nordkorea nu åter
uppmärksammas, för sin diktators död
och för misslyckade raketuppskjutningar,
kan det vara intressant med en omläsning av detta seriealbum.

gar ständigt ackompanjeras av en
”guide”/”översättare”, som också ser
till att turisten får ”korrekt” intryck
av landet. Vi vet att alla människor i
landet bär en pin med Kim Jong Il eller
sonen Kim Jong Ils porträtt. Och vi har
hört om de radioapparater som sitter i
många rum, och spelar upp propagandamusik och -prat. Det är förvisso en
kul idé att skildra det här i bild, särskilt
med det lite cartoon-aktiga bildspråk
Delisle använder. Till ljuspunkterna
hör också de vackra, detaljrika bilderna
av Pyongyang.

I baksidestexten förstår vi vilket perspektiv på Nordkorea Delisle kommer
att hålla sig till – vi får, som vanligt
när det gäller DFRK, veta att det är
ett av ”världens mest hemlighetsfulla
och mystiska länder”. Just denna blick
är rådande genom hela berättelsen.
Under Delisles tid i landet är hans utgångspunkt ständigt outsiderns; han
varken vill eller kan förstå något från
en annan vinkel än sin egen, västerländska identitet. Handlingen utspelar
sig mestadels på öde hotell, i animationsstudios och på barer tillsammans
med andra västerlänningar, med korta
avbrott för resor till för omvärlden numera välkända destinationer som Kim
Il Sungs presentmuseum, muséer över
japanernas krigsbrott, och aldrig avslutade, magnifika monument och byggnader.

Delisle kan aldrig komma nära ”vanliga” nordkoreaner, men han har en
del diskussioner med sina guider, och
med folk han träffar genom animationsprojektet. Det mest subversiva han
bevittnar under hela sin vistelse är en
man som säger att han inte gärna ser
på nordkoreansk film, eftersom den är
så tråkig.

Vid det här laget vet de flesta som
läst om Nordkorea att utlännin-
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Vid ett tillfälle frågar Delisle sin guide
varför man aldrig ser några funktionshindrade på Pyongyangs gator, och
får svaret att det inte finns några. ”Vi
är en väldigt homogen nation,” säger
guiden, ”alla nordkoreaner föds starka,
intelligenta och vid god hälsa.” Man
kan inte klandra Delisle för att han
frågar sig hur nordkoreanerna kan tro
på ”all den här skiten” de får lära sig.
Men samtidigt undrar man försiktigt
– och väst, då? Finns ingen militärfetischism där? Ingen indoktrinering?
Inga monument till stora ledare (hej,

Den ständigt aktuella Margaret Thatcher har varit lite extra på tapeten den senaste
tiden: dels framhöll nya C-ledaren Annie Lööf henne som sin förebild (även om
hon inte vågade stå för detta så snart den första kritiken kom), och dels har en ny
film kommit om henne på bio - Järnladyn.

Mount Rushmore)? Och är verkligen
nordkoreanernas oro för krigshot från
USA och Sydkorea bara ogrundad
paranoia?
Det är ett mönster att nordkoreanerna
i boken framställs som mest mänskliga
när de, på Delisles initiativ, gör något
”västerländskt” - dricker sig fulla och
sjunger, blir glada över att få ett konsumtionsobjekt, och så vidare. Delisle
spelar där rollen av västerlänningen
som ”vet bäst”, och suckar över att de
dumma nordkoreanerna ännu inte har
fattat hur bra det är med imperialism.
Han tappar hakan när en nordkorean
som besökt Paris klagar på stadens
smuts och hemlösa. ”Åh, stackars
människor, så hjärntvättade av propaganda,” verkar han tänka, och det finns
det ju en poäng i – men han verkar
samtidigt totalt omedveten om all
kapitalistisk och pro-krigspropaganda
som finns i väst. Varför är ett hus med
Kim Il Sungs porträtt på automatiskt
så mycket värre än ett hus fullt av Coca-Cola-skyltar och vapenreklam? Det
förväntas vi bara acceptera.
Det finns så klart mycket att kritisera
i Nordkorea - arbetarklassen där lever
knappast något drömliv, det borde vara
i alla socialisters intresse att Kim-diktaturen störtas. Och det är en välkommen idé att skildra detta land i serieform, men den här boken hade tjänat
på ett lite mer balanserat perspektiv.

Vi kan lämna påståendena om att hon räddade Storbritannien från ekonomiskt
sammanbrott och trolig militärkupp därhän – vem förutom reaktionärer och idioter kan tro på detta? Det finns dock ett argument man faktiskt kan höra från
radikala människor: det faktum att hon var kvinna gör att hon var en viktig symbol
för kvinnors framåtskridande. Och visst, om man betraktar det isolerat stämmer
det att det finns något i sig positivt med att kvinnor sitter vid makten i en mansdominerad värld – men om man jämför detta med det elände hon ställde till, inte
minst för andra kvinnor, blir det ganska ointressant.
Till exempel tog hon i med hårdhandskarna mot den brittiska fackföreningsrörelsen.
Genom metodiska angrepp, bland andra nedläggning av hela industrier, ledde hon
ett tillbakapressande av arbetarklassen. Kulmen kom i gruvarbetarstrejken 198485, där bland annat specialförband av polisen attackerade strejkvakter, med många
skadade och faktiskt några dödsoffer som följd. När de kampvilligaste fackföreningarna hade slagits tillbaka såg hon till att införa lagar som fortfarande gör det väldigt svårt att strejka: en medlemsomröstning som måste nå precis alla medlemmarna måste utföras innan en strejk godkänns. Givetvis är det många saker som
kan gå snett, och om inte alla regler till punkt och pricka följs är det helt enkelt
olagligt att strejka. Även i bästa fall, om allt görs enligt alla regler och majoriteten
röstar för strejk så tar det lång tid och arbetsköparen har gott om tid att förbereda
sitt motdrag – speciellt som han måste varslas långt i förväg. Inte minst gör detta
det väldigt svårt för ett tryck underifrån att pressa fram en strejk – ovilliga fackledare kan tryggt luta sig mot lagarna för att bortförklara sin ovilja att strejka.
En följd av att fackföreningarna pressades tillbaka blev att fattigdomen ökade, att
den sociala tryggheten urholkades och att klyftorna i samhället växte med stormsteg.
Thatchers blodiga utrikespolitik
I början av sin regeringsperiod hade Thatcher stora problem. Hon tog då till ett av
de äldsta knepen: fixa ett krig. Hon skickade flottan för att återta Malvinas (Falklandsöarna) från Argentina – efter att skickligt ha dolt sin beredvillighet att göra
detta, vilket kunde ha avskräckt Argentinas junta och hindrat kriget

från första början.
I övrigt är hennes mest kända internationella insats hennes vänskap med Chiles ex-diktator Pinochet, med blodet
från tusentals mördade på sina händer.
Tillsammans med Reagan backade hon
också upp Saddam Hussein under hela
80-talet, stödde Usama bin Ladin i
Afghanistan, flera diktaturer i Latinamerika samt Pol Pot i exil (både USA:s
och Storbritanniens regeringar blev fett
sura när Vietnams armé avsatte de röda
khmerernas folkmördarregim och fortsatte under många år att stödja dem i
exil). Hon stod helt enkelt sida vid sida
med Reagan och stödde många av sin
tids värsta diktatorer och mördare.
Margaret Thatcher var en viktig vägröjare för den nyliberala omvälvning som
skedde främst från tidigt 80-tal (med
tjuvstart i Chile efter kuppen 1973),
och som ledde till avregleringar, privatiseringar, urholkad trygghet och social
välfärd, våldsamt ökade klyftor – ökad
fattigdom samtidigt som de rika blir rikare – försämrad anställningstrygghet,
tillbakapressade fackföreningar och arbetslinjen. Om man inte gillar stöd till
blodiga högerdiktaturer, om man inte
gillar att vi måste jobba hårdare för att
de rika ska bli rikare på vår bekostnad,
måste man helt enkelt hata Margaret
Thatcher!
Jens-Hugo Nyberg
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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 angrep-

pen 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 HBTpersoner 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
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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!

