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Inför hösten står vi inför en fort-
satt offensiv från storkapitalets 
egen regering. Massprivatiserin-

gar och utförsäljningar av statlig och 
kommunal egendom, mindre pengar 
till skola, vård och omsorg står på 
borgarnas dagordning. Och det är 
som vanligt vi ungdomar som får dra 
det största lasset. Detta nummer av 
REVOLUTION kommer att belysa 
borgarnas politik på olika områden 
men också berätta om vad vi kan 
göra för att vända på utvecklingen. 
För det finns stor anledning att inte 
bara kämpa mot. Vi måste också 
kämpa för något. Kapitalismen håller 
bokstavligen på att kasta in vår plan-
et i mörkrets avgrund. Fattigdomen 
för flertalet av människorna på jor-
den, de ständiga blodiga imperialis-
tiska krigen och ockupationerna och 
storföretagens rovdrift på människor 
och naturresurser bereder vägen för 
katastrofer av enorma magnitud-
er. Under sommaren har vi fått en 
försmak av det nya vädret. Enorma 
översvämningar i Bangladesh och 
Indien med tusentals dödsoffer och 
miljoner bostadslösa, översvämnin-
gar i Storbritannien, enorma värme-
böljor i flera europeiska länder. Och 
vi har, om man ska tro den stora 
majoriteten av klimatforskarna, bara 
sett början.

Samtidigt växer motståndet mot 
George Bush och USA-imperialis-
men. Motståndsrörelsen i Irak står 
starkare än någonsin tidigare och 
de amerikanska och brittiska sol-
daterna kan knappt lämna militär-
baserna utan att bli beskjutna. Ett 
nederlag tycks mer och mer ofrånk-
omligt. I Sydamerika har mäktiga 
sociala rörelser och arbetarklassen 
tvingat bort nyliberala presidenter, 
ockuperat fabriker och börjat rusta 
sig för den avgörande drabbningen 
med borgarna. I Europa visade den 
antikapitalistiska och antiimperial-

istiska rörelsen återigen på fortsatt 
styrka i massdemonstrationerna och 
blockaderna gentemot G8-ledarnas 
toppmöte i Rostock i juni. Trots att 
rörelsen inte lyckats frambringa ett 
revolutionärt ledarskap är den långt 
ifrån knäckt.

En annan ljuspunkt i sammanh-
anget är att Europas Sociala Forum 
(ESF) kommer till Malmö nästa år i 
september. På detta forum kommer 
antikapitalister, antiimperialister och 
arbetaraktivister och en hel del an-
dra att samlas för att diskutera och 
debattera kampen mot nyliberalis-
men och den kapitalistiska globali-
seringen. REVOLUTION kommer 
att mobilisera för och delta på foru-
met. Där kommer vi att kämpa för att 
höja den revolutionära ungdomens 
röster och för en revolutionär kom-
munistisk politik.

Även i Sverige börjar en rörelse 
vakna till liv. I olika städer samman-

sluter sig aktivister i vänstern, fack-
liga organisationer, kvinnorörelsen 
och flyktingars organisationer och 
börjar göra gemensamt motstånd. 
Den 18 september demonstreras 
det i Stockholm, Göteborg och i an-
dra städer mot regeringen på dagen 
för riksdagens öppnande. ”Ett år 
räcker”. Så sant, så sant. Det har 
börjat mullra och jäsa inom arbetar-
rörelsen och i förorterna. Och det 
kommer att fortsätta då borgarnas 
politik får konsekvenser på alla om-
råden. 

Med detta sagt hoppas vi att det 
nya numret av REVOLUTION ska 
entusiasmera till kamp och bidra till 
att just du bestämmer dig för att ta 
steget och organisera dig. Det är 
hög tid för förändring, en förändring 
vi tänker kämpa för att vara en del 
av!

/Redaktionen

REDAKTIONEN HAR ORDET!

REVOLUTION i Rostock juni �007!
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I hela landet ser vi nu början på en 
motståndsrörelse mot den borger-
liga offensiven. Nätverk och allianser 
mellan olika vänstergrupper, sociala 
rörelser och fackligt aktiva mot pri-
vatiseringar och angrepp på det of-
fentliga växer fram i flera städer. 
Den 18 september demonstreras det 
på flera håll mot borgarnas angrepp. 
Olika fackliga uppror cirkulerar mel-
lan fackklubbar och resolutioner tas 
upp om behovet av att kämpa på de 
olika fackliga kongresserna. Fort-
farande är rörelsen inte i fas med 
utvecklingen, vi behöver bli många 
fler i kampen och vi måste dessutom 
kämpa för en strategi som kan leda 
kampen till seger. Det här är, i korth-
et, REVOLUTION:s syn på vad som 
behöver göras.

• Vi måste mobilisera mot borgarnas 
angrepp i arbetarområdena. Vi måste 
slå tillbaka angrepp på offentlig sektor, 
försvara dagis, ungdomsgårdar, skolor 
och annan närservice som hotas av at-
tackerna med kollektiva massaktioner! 
Dörrknackning, demonstrationer, ocku-
pationer, vi måste utnyttja alla medel för 
att bygga upp en rörelse som tar saken i 
egna händer.
• Vi måste bygga upp en antirasistisk 
och antifasctisk rörelse. Vi måste förs-
vara oss mot fascistiska gatukampgrup-
pers framfart och vi måste kämpa för 
att organisera och på olika sätt dra med 
inte minst de ca 20 000 papperslösa ar-
betare som finns i landet. Dessa utnyt-
tjas på den svarta marknaden och saknar 
alla medborgerliga rättigheter, rätten till 
sjukförsäkring osv. Kamp för rätten till 
medborgarskap, för arbete och andra 
möjligheter till integration i samhället 
och i klasskampen hör till detta område. 
Det gör också kamp mot den rasistiska 
flyktingpolitiken och regeringens stöd 

åt t.ex. ockupationen av Irak.
• Vi måste kämpa för en revolutionär 
kvinnorörelse för och av de mest för-
tryckta kvinnorna – arbetarklassens 
kvinnor. Kampen mot kvinnoförtrycket 
i alla dess former, liksom kampen mot 
homofobi, måste bli ett med klass-
kampen. Arbetarkvinnornas frigörelse 
är förutsättningen för alla kvinnors 
frigörelse. Arbetarkvinnorna har en 
oundgänglig roll att spela i kampen mot 
de specifika former av förtryck som 
kvinnor drabbas av, i kampen mot sex-
ism inom vänstern och arbetarrörelsen, i 
kampen mot den fackliga reformistiska 
byråkratin och i kampen för socialistisk 
revolution!
• Vi måste stödja arbetare som käm-
par mot sina arbetsköpare. För en aktiv 
solidaritet för att bygga band mellan oss 
ungdomar och kämpande aktivister i ar-
betarklassen! Vi måste även stödja byg-
gandet av en opposition inom LO som 
kan utmana den socialdemokratiska 
fackliga byråkratin, som återkommande 
bevisat att den inte är beredd att ta till 
strejker och masskamp mot borgarna.
• Vi måste utmana den dominerande 
uppfattningen inom de stora vänster-
grupperna, som t.ex. i Ung Vänster och 
i Vänsterpartiet, att kampen skall sätta 
som sitt mål att avsätta borgarna först 
och främst med parlamentariska medel 
om tre år. Det är ett passivt perspektiv 
som kommer att leda till nederlag efter-
som borgarna struntar i oss om vi bara 
demonstrerar. Regeringen kan fällas ge-
nom att vi bygger upp en arbetarrörelse 
som sätter hårt mot hårt: Genom att 
bygga upp en revolutionär opposition 
inom arbetarrörelsen som på eget initia-
tiv kan få med sig massorna i militanta 
massaktioner och genom aktiv solidar-
itet mellan olika yrkesgrupper kan vi 
skapa den kraft som behövs för att stör-
ta regeringen. Här måste vi ungdomar 

visa vägen! 
• Vi behöver strukturer som möjliggör 
en demokratisk debatt och diskussion 
om den strategi vi behöver för att beseg-
ra borgarna. Därför uppmanar vi initia-
tiv till aktionsforum som kan mobilisera 
aktivister ur vänstern, arbetarrörelsen, 
papperslösas rörelse, kvinnorörelsen 
osv. Här måste förslag från olika grup-
per och aktivister kunna debatteras på 
ett demokratiskt sätt – för att rörelsen 
ska kunna ta beslut på ett självständigt 
sätt! Vi uppmanar t.ex. 18 september al-
liansen att utlysa just ett sådant forum 
och att mobilisera för detta i samband 
med massaktionerna den 8 september.
• En oundviklig fråga i denna kamp är 
den om vad vi vill ha i stället för bor-
garnas politik. REVOLUTION kämpar 
för att revolutionera arbetarrörelsen, att 
beväpna klassen med ett revolutionärt 
program! REVOLUTION är övertygad 
om behovet av detta här och nu för att 
nå framgång. Revolutionär politik är in-
genting som kan skjutas på framtiden. 
Den har en avgörande roll att spela i att 
bygga upp rörelsen och beväpna den 
politiskt idag. Därför kämpar vi för att 
organisera ungdomen i en självständig 
revolutionär organisation – självständig 
från den reformism och den byråkratis-
ka kontroll som utövas över ungdomen 
genom organisationer som Ung Vänster 
och SSU via deras förhållande till sina 
respektive moderpartier. I klasskampen 
reser vi vårt eget program, ”Vägen till 
REVOLUTION”. I politisk solidaritet 
med Arbetarmakt och med Förbundet 
för Femte Internationalen kämpar vi 
för grundandet av ett nytt revolutionärt 
arbetarparti, här i Sverige och i interna-
tionell skala.
                                  
                                   REVOLUTION

VAD BÖR GÖRAS??!
- Så här kan vi slå tillbaka 
borgarnas offensiv!



kampen mot borgarna
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Centerpartiets kongress (30 
augusti – 2 september) kom-
mer att diskutera partiets ar-

betsmarknadspolitiska program. I ut-
kasten står det tydligt att Centerpartiet 
utgör det gentemot kapitalisterna mest 
välvilligt inställda borgerliga partiet. 
Programmet syftar till att avskaffa möj-
ligheten att utsätta företag som skiter i 
kollektivavtal för blockader. Man vill 
införa en s.k. ”proportionalitetsprincip” 
i arbetskonflikter, vilket handlar om att 
begränsa fackliga organisationers möj-
lighet att kämpa för sina medlemmar 
med strejker och liknande aktioner. 

Strejk är ett av arbetarklassens främ-
sta vapen för att försvara sig mot ar-
betsköparna. Genom att lägga ned vårt 
arbete, samma arbete som producerar 
kapitalisternas rikedomar, kan vi göra 
det ekonomiskt kännbart för de kapi-
talister som trampar på oss och driva 
igenom våra krav. I ett samhälle där 
det är kapitalisterna som har makten 
så är strejkrätten direkt avgörande för 
våra möjligheter att kämpa och att förs-
vara oss. Men i Maud Olofssons och i 

Centerpartiets värld är företag närmast 
att likställa med förtryckta individer! 
”Kostnaderna för arbetsgivarparten 
riskerar att bli oöverkomliga” skriker 
Centern och visar tydligt på vilken sida 
man står.

Angreppen mot strejkrätten är bara 
ett av de förslag som Centern kommer 
att driva. I nuläget finns ett system som 
kallas för ”turordningsregler” på arbets-
marknaden. Det handlar om att kapi-
talisterna, när de av olika skäl sparkar 
folk, inte kan göra det hur som helst. 
De måste enligt turordningsreglerna 
prioritera dem som jobbat längst på ett 
företag så att de som jobbat minst tid 
är de som får gå först. Visst är det ett 
bedrägligt system i sig, eftersom det 
inte ifrågasätter kapitalisternas rätt att 
sparka anställda överhuvudtaget. Men 
det innebär samtidigt ett relativt skydd 
vid uppsägningar för inte minst äldre 
anställda, t.ex. den ensamstående kvin-
nan utan kvalificerad eftergymnasial 
utbildning, som har svårt att hävda sig 
på kapitalets arbetsmarknad. Det har 
sedan några år tillbaks redan gjorts ett 

undantag i turordningsreglerna genom 
Miljöpartiets hjälp till de borgerliga par-
tierna. I småföretag med mindre än 10 
anställda får ägaren då han ska avskeda 
personal sparka vem han vill i de första 
två fallen, och först därefter måste han 
iakta turordningsreglerna. Nu vill Cen-
tern utsträcka detta undantag, som ger 
cheferna ett mäktigt vapen att använda 
mot misshagliga röster på arbetsplatser 
såsom fackligt aktiva eller andra som 
opponerar sig, till att gälla alla företag 
oavsett antal anställda!

Vidare har Centerpartiet i sitt pro-
gramförslag åtar aktualiserat sitt gamla 
förslag om att avskaffa anställningstryg-
gheten för oss unga under 26 på så vis 
att vi ska kunna gå anställda under två år 
utan minsta skydd mot arbetsköparnas 
godtycke. Det återstår att se hur Cen-
terpartiets ytterst arbetarfientliga politik 
kommer att tas emot av de övriga borg-
erliga partierna. Vi tänker inte vänta och 
se, kampen börjar nu!

Centerpartiet till angrepp 
mot ungdomar!

Nyliberalismens spjutspets:

Vill begränsa strejkrätten och angripa 
arbetsrätten

Vill avskaffa anställningstryggheten för unga 
under 26

Maud Olofsson - arbetarhatare

Gunnar Westin,
REVOLUTION Stockholm

Ett av de vidrigaste aspekterna av 
den borgerliga regeringens män-
niskosyn kommer till uttryck i 

dess flyktingpolitik. Människor som flyr 
krig, fattigdom och misär och kommer 
hit behandlades förvisso som skit även 
av den förra regeringen. Nu fortsätter 
denna politik i allt grövre former. I som-
ras beslutade migrationsöverdomstolen 
att det inte förekommer ”en inre väpnad 
konflikt i Irak”. Detta beslut, som inte 
har någon förankring i verkligheten, in-
nebär att alla irakier som flyr till Sverige 

ska få sina fall prövade individuellt.
  I år väntas totalt omkring 20 000 
irakier söka sin tillflykt i Sverige. Men 
långt ifrån alla får stanna. I ett vägle-
dande beslut nekas en man som upplevt 
ett bombattentat på nära håll. Trots att 
migrationsverket erkänner att bomberna 
slår urskiljningslöst mot civila så väljer 
man att neka mannen asyl, då man inte 
finner det belagt att mannen ställts inför 
ett individuellt hot. 
    Tusentals irakier hotas att utvisas till 
Irak, där fullskalig humanitär katastrof 

nu utspelar sig som en konsekvens av 
USA:s ockupationsterror. Och det stan-
nar inte där. Samma behandling gäller 
för afghanska flyktingar, ett annat folk 
som utsätts för USA-imperialismens 
terror. Kabul är, enligt migrationsver-
ket, en “säker plats”, och så skickas 
samvetslösa poliser för att tvångsavvisa 
afghaner till det helvete dom gjort allt 
för att lämna. Bekämpa den rasistiska 
flyktingpolitik! Stäng migrationsverket 
och öppna gränserna nu!

Gunnar Westin,
REVOLUTION Stockholm

REGERINGENS RASISTISKA FLYKTINGPOLITIK



Många undrar säkert hur man kan kalla sig kommu-
nist trots de vidriga brott mot mänskligheten som 
begått i kommunismens namn och trots alla offici-

ellt kommunistiska diktaturer. Det är just det jag i denna 
krönika ska försöka förklara. 

Vid en första anblick kan det se ut som om de ”kommunistiska” 
diktaturerna i Ryssland, Kina, Nordkorea, Vietnam, Kuba etc. 
är ett bevis på att kommunismen aldrig kommer att fungera. 
Jag vill däremot hävda att så inte är fallet. För det första därför 
att inga av dessa länder var kommunistiska. De styrdes (Sovjet, 
de östeuropeiska sovjetrepublikerna, Vietnam, Kambodja, Jugo-
slavien) eller styrs (Kuba, Nordkorea) alla av byråkratiklickar 
vars intressen stod och står i skarp motsättning till arbetarklas-
sens. Arbetarna i dessa länder var och är berövade makten och 
har ingen kontroll över de styrande. Arbetarklassen har/hade 
helt enkelt inte den politiska makten i dessa länder och därmed 
var de inte kommunistiska. De var stalinistiska. 

Ofta får man höra att dessa länder ändå var försök att bygga upp 
kommunistiska samhällen och att det visar att kommunismen 
alltid är dömd att sluta i diktatur och förtryck. Men faktum är att 
den enda verkliga revolutionärt socialistiska revolution där ar-
betarklassen spelade en ledande roll ägde rum i Ryssland. Rev-
olutionens nederlag gentemot den stalinistiska reaktionen och 
den regim som etablerades då denna reaktion konsoliderade sin 
makt låg sedan till grund för den modell som de senare ”kom-
munistiska” diktaturerna anammade. T.ex. var det Sovjet som 
upprättade diktaturen i Nordkorea. I Vietnam var Sovjet inb-
landat via sitt stöd till FNL och på Kuba blev den nya regerin-
gen efter revolutionen uttalat ”kommunistisk”  först i och med 
att man anslöt sig till östblocket. Dessa stalinistiska diktaturer 
hade knappast kunnat uppkomma om det inte vore för att Sovjet 
urartade till en Stalinistisk diktatur.  

Att Sovjet urartade är inget jag anser man kan ge kommunismen 
i sig skuld för, utan det hade snarare att göra med en serie svåra 
omständigheter som rådde i Ryssland. 1917 var Ryssland ett 
mycket efterblivet land. 70 % av befolkningen var analfabeter 
och landet hade sedan 1914 plågats av första världskriget. Kort 
efter Oktoberrevolutionen utbröt i Ryssland ett inbördeskrig 
som varade till 1921 vilket ytterligare försvårade det kommu-
nistiska bygget. Ryssland blev också isolerat från omvärlden i 
och med att de kommunistiska revolutionsförsöken i andra eu-
ropeiska länder slogs ner. Ryssland fick alltså ingen hjälp av 
mer industrialiserade länder i det kommunistiska bygget. Detta 
ledde till att det som från början var tänkt att bli en arbetarstyrd 
stat urartade till en byråkratisk diktatur som sedan utvecklades 
till ett stort imperium som precis som USA upprättade lydstater. 
Många av de ”kommunistiska” länderna var i själva verket bara 
lydstater åt Sovjet, men är det verkligen något kommunismen i 
sig kan hållas ansvarig för? Är det verkligen skäl nog att överge 
kommunismen? För min del anser jag inte det. Man kan också 
fråga sig varför dessa länder kallade sig kommunistiska om de i 
själva verket inte var det. De använde ordet kommunism för att 

ideologiskt rättfärdiga sig själva. Förtryckare erkänner sällan 
att de är förtryckare, byråkratin kunde naturligtvis aldrig öppet 
erkänna att den var en byråkrati som styrde för att parasitera på 
arbetarklassen. 

Jag är kommunist för att jag tror att det går att undvika att det 
blir som i Ryssland eftersom förutsättningarna är betydligt bät-
tre idag än vad dem var i Ryssland 1917. De flesta länderna är 
betydligt mer utvecklade än vad Ryssland var då, utbildning-
snivån är mycket högre, industrin betydligt mer utvecklad och 
arbetarklassen betydligt större. Detta ökar möjligheterna att 
verkligen dra in arbetarmassorna i styret av samhället och gör 
därmed risken för stalinistisk byråkratisering betydligt mindre. 
Naturligtvis är det fortfarande en risk som måste tas på allvar 
-  särskilt om en svår situation som liknar den som var i Rys-
sland råder. Förebyggande åtgärder mot byråkratisering måste 
så klart vidtas. Alla makthavare måste vara valda och kunna 
avsättas omedelbart, de ska inte ha högre lön än en genomsnit-
tlig arbetarlön och de beslutande posterna bör i möjligaste mån 
rotera. Sammanfattningsvis kan man säga att slutsatserna jag 
drar av de ”kommunistiska” länderna o.s.v.… är att man inte 
ska överge kommunismen utan ta lärdom av vad som hände 
och förebygga att det blir så än en gång. 

Situationen i världen idag tycker jag också bevisar att kom-
munismen är nödvändig, motsättningarna mellan arbetare och 
kapitalister ökar, tiotusentals människor dör av svält varje dag 
medan andra är miljardärer och USA fortsätter sina blodiga 
imperialistkrig. Därmed ser jag nödvändigheten av kampen 
för ett socialistiskt samhälle där produktionsmedlen står un-
der folkflertalets kontroll och används för dess behov och inte 
för profit, ett samhälle som öppnar vägen för ett samhälle utan 
klasser och utan stat. 

Därför är jag kommunist!

Kommunist - javisst!

Johan Karlsson
Revolution Östergötland

krönika
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Jeff “Snowman” Monson är en av världens bäs-
ta fullkontaktsfighters. Jeff har inte förlorat en 

match sedan �00� och är en stor stjärna inom Ulti-
mate Fighting Championship (UFC) och Mixed Mar-
tial Arts (MMA) efter flera spektakulära segrar. Till 
framgångarna räknar han den prestigefyllda Abu 
Dhami Submission Grappling World Tournament 
i tungviktsklassen �00�. Jeff, som gör sig redo för 
nästa omgång av tävlingen UFC:s tungviktsklass, är 
förbannad på tillståndet i världen. Till skillnad från 
den traditionella “sluggern” använder han inte sitt 
mediala utrymme till smutskastning av sina konkur-
renter. Istället försöker han ge sina fans en annan 
bild av USA och världen än den falska bild som stor-
företagen och de kapitalistiska politikerna sprider 
som sanning. REVOLUTIONs Juan fick en egen in-
tervju med Jeff.

REVOLUTION: Hur ser du på USA:s ockupation av Irak, som av 
amerikanerna själva kritiseras mer och mer för varje dag? 

Jeff: Jag tror att större delen av världen vid det här laget insett att 
den irakiska ockupationen handlar om olja. Irak har världens näst 
största bevisade oljetillgångar och att kontrollera dessa tillgångar ge-
nom att förstsätta det impopulära kriget är det huvudsakliga målet för 
USA-regimen. Fyra stora militärbaser håller just nu på att byggas upp 
kring oförbrukade oljekällor i Irak. Militär utrustning och personal 

Jeff Monson, en antikapitalistisk fighter!
har blivit skickade till dessa områden för att skydda byggnationen av 
dessa baser. Det är totalt bedrövligt att Baghdad fortfarande inte har 
elektricitet, rinnande vatten eller rena kloaker i större delen av stan. 
USA-regimen förespråkar frihet och demokrati samtidigt som den 
handplockar irakiska administratörer vilka i grunden är marionetter, 
medan massorna inte har någon talan om vilka lagar som ska gälla 
eller hur de ska verkställas. USA-regimen kommer att vakta oljere-
serverna till varje pris. Eventuellt kommer de dra tillbaka soldater på 
grund av krigets impopularitet men hålla kvar trupper för att säkra 
oljan och hävda att de är kvar för att ”säkerställa fred och stabilitet 
i regionen”. 

REVOLUTION: Trots växande insikt bland amerikaner om USA:s 
verkliga roll i Irak så sväljer många fortfarande bilden av USA som 
god världspolis. Amerikanska kritiker av USA-imperialismen och 
kapitalismen blir ofta påhoppade av sina landsmän och kallas anti-
amerikaner. Hur ser det ut i fightingvärlden apropå denna fråga?

Jeff: Jag har talat med många fighters som är emot Irak-ockupa-
tionen. Jag finner det dock förbluffande att så många amerikaner är 
okunniga om USA-imperialismen. I Centralamerika har USA mör-
dat hundratusentals och tränat rebeller i syfte att störta vänsterledare 
(även om de blivit demokratiskt valda) samt installera eller stärka 
regeringar och ledare som är villiga att sälja ut landets naturtillgångar 
till amerikanska företag. Jag har dock mött många dedikerade män-
niskor vid protester, sammankomster och möten med International 
Workers of the World som inspirerar mig att hålla tron på människan 
vid liv och fortsätta kämpa mot förtryck.

Jag har tävlat mot några som är extremt okunniga kring orsakerna ba-
kom USA-regimens motivation till fortsatt imperialism. Det verkar 
som att det finns en utspridd myt att amerikanerna är den goda fad-
ern som ser efter världen och håller koll på bråkmakarna. I själva 
verket är kapitalismen den bakomliggande drivkraften till nästan all 
amerikansk utrikespolitik. Det är viktigt att inte bara tänka i termer 
av länder längre. Företag och fritt kapitalflöde, som utgör den kon-
trollerande agendan för världens ledare, sträcker sig utöver enskil-
da länders gränser. Företagens hälsa kommer före landets och dess 
innevånares hälsa.  

REVOLUTION: På tal om klimatet inom fightingvärlden, hur ser 
du på MMA-industrins utveckling i stort? Hur ser tendenserna ut?

Jeff: Inom MMA-världen finns en växande ambition att skapa 
någon sorts fackförening som skulle skydda fighters. Vi fighters är 
bara löneslavar precis som majoriteten av folket och lever fight till 
fight utan någon som skyddar våra rättigheter. Vid en skada som sät-
ter stopp på karriären till exempel, skulle fightern i fråga, även om 
skadan uppkom under en fight, inte få någon som helst hjälp och i 
princip bli lämnad åt sitt öde. 

REVOLUTION: Jeff, du är en kille som fightats i många år, med er-
farenheter både från brottarmattan, boxarringen och Ultimate Fight-
ing-buren. Ändå har du aldrig slagits med någon som öppet var fas-
cist. Vad säger du om fysisk konfrontation mot fascister?

Jeff: Detta är en svår fråga därför att jag tror verkligen att hur du 
uppnår ett mål är lika viktigt som själva målet. Varför är vissa männi-
skor fascister? Därför att de är okunniga och lärda att hata och inte ha 
tolerans mot andra. De som har makten älskar när grupper av lönesla-
var slåss mot varandra. På det viset försvinner fokus från faktumet att 
de berövar oss våra rättigheter, vår frihet och vårt arbete så att de kan 
profitera på oss. Även om jag inte tycker att man ska visa fascisterna 
någon tolerans, är det ännu viktigare att kämpa mot varför vissa män-
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Jeff Monson, en antikapitalistisk fighter!
niskor blir fascister från första början.

Från frågan om öppen fascism kommer vi in på USA:s 
outtalade strukturella rasism och diskriminering av fär-
gade, som senast avslöjades i och med efterspelet av or-
kanen Katrina och den förödelse som den skapade i och 
med översvämningarna i New Orleans. Stadens fattiga, 
varav många svarta, fick se sina bostäder förstörda och 
familjemedlemmar dränkta av vågorna, medan stadens 
rikare, vita befolkning klarade sig i och med att de bodde 
på högre höjdgrader och därmed undgick vattnet. 

Jeff: Metrologer varnade för att New Orleans var väldigt 
sårbart för översvämning, särskilt i händelse av en natur-
katastrof. Men George Bush skar av 76 miljoner dollar 
från armens ingenjörsstab vilket ledde till att man för-
bisåg att förbättra översvämningsskyddet i New Orleans, 
som varit planen innan man fick minskade anslag. Det 
var inte orkanen Katrina som mördade människorna eller 
förstörde staden, det var översvämningen, som skulle 
kunna undvikits helt ifall ekonomiska anslag inte blivit 
flyttade till Irak-kriget. Varför hjälptes inte folk genast? 
Vi måste inse att detta mål inte är en prioritet för regerin-
gen eller makthavarna. Regeringens sega reaktion på Ka-
trina eller andra exempel på att regeringen inte tar hand  
om folket, gör mig verkligen förbannad. Regeringens 
funktion är inte att skydda folket, de skyddar bara dem 
som äger kapitalet, så att dessa LAGLIGT kan stjäla från 
folket. Den enda gången de agerar i massornas intresse 
är när den folkliga opinionen hotar deras styre. Och då 
görs bara mindre eftergifter, endast så pass mycket att 
man tillfredställer folkets tro på att regeringen arbetar för 
folkets bästa.

REVOLUTION: Situationen i USA har fått arbetarklas-
sen att röra på sig, inte minst bland invandrare. De kämpar för med-
borgerliga rättigheter, för ordentliga arbeten och arbetsvillkor. Dess-
värre saknar de en gemensam ideologi och strategi, varför deras strävan 
riskerar att rinna ut i sanden. Vad tror du om en framtida pånyttfödelse 
av den amerikanska arbetarrörelsen?

Jeff: Utbildning är nyckeln. Det är inte tillräckligt att veta att vi är 
förtryckta och inte gillar den nuvarande situationen. Vi behöver idéer 
om vad som kommer fungera, om vad vi vill. Vi måste vara villiga att 
samarbeta och lämna fördomar bakom oss. Alla sitter vi i samma båt; 
oavsett om vi är en programmerare på ett dataföretag i Seattle eller en 
invandrare från Mexiko som jobbar på ett snabbköp i Kalifornien. De 
som sitter på makten, som äger kapitalet, kommer inte dela med sig 
frivilligt. Endast genom att enas kring solidaritet kan vi åstadkomma 
sann frihet.

REVOLUTION: Och hur ska vi uppnå denna frihet? Hur ska vi 
störta kapitalismen?

Jeff: Revolution är det enda sättet att ta tillbaka vår frihet, vårt arbete, 
våra resurser, och allt det som rättmätigt tillhör de som producerat dem. 
Som jag sa tidigare, utbildning är nyckeln. Vi måste vara villiga att 

acceptera ansvar. Vi måste inse att vi inte behöver ledare som tar 
besluten åt oss. Det är en mycket svår sak för de flesta att acceptera. 
Vi har lärt oss sedan födseln att lyda och att hierarki är nödvändigt 
för ordning. Detta är vad regeringen vill. Folk måste inse att det 
inte är vi som behöver dem utan faktiskt de som behöver oss. USA 
stoltserar med att vi är fria och att alla kan göra något av sig själva 
och uppnå ”the American Dream”. Äkta frihet innebär att du har 
MÖJLIGHETEN att göra vad du vill och uppnå vad du önskar. Vad 
finns det för bra med att säga att du har friheten att studera vid ett fint 
universitet och bli läkare om du inte har MEDEL att göra det? De 
som jobbar på fabrik och måste ta hand om sin familj kan omöjligt 
börja studera vid college medan rika ungars föräldrar kan skicka 
sina barn till vilket universitet som helst. 

REVOLUTION: Tack för intervjun. Några sista ord till läsarna?

Jeff: Jag uppskattar möjligheten att få göra mig hörd och dela med 
mig av mina tankar. Det riktiga tacket bör ges till dem som arbetar 
och försöker få tillvaron att gå ihop samtidigt som deras tid och ar-
betskraft blir stulna från dem. q

www.revolution.se
FULLSMOCKAD MED KOMMUNISM!
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REVOLUTION internationellt

I Palestina har USA, Israel 
och den ledande fraktionen 
av PLO/Fatah provocerat 

fram en väpnad uppgörelse med 
Hamas. Det är ett cyniskt skämt 
att hävda att den nuvarande split-
tringen mellan Gaza och Väst-
banken är en konsekvens av en 
påstådd statskupp från Hamas. 

Hamas agerande var ett svar på den 
krigsförklaring som Abbas politik in-
neburit. Påtryckningar från Israel och 
USA i form av en ekonomisk och poli-
tisk bojkott/utsvältningspolitik i kom-
bination med militärt våld, fängslandet 
av Hamaspolitiker tidigare i våras, up-
prustning av Abbas milis för många 
miljoner amerikanska dollar med mera 
har omöjliggjort palestiniernas de-
mokratiskt uttryckta vilja i förra årets 
val. Hamas ”kupp” är i själva verket 
bara den logiska följden av att organisa-
tionen försvarar sitt demokratiska man-
dat gentemot Abbas militära upprust-
ning och dennes, USA:s och Israels 
förberedelser för en statskupp.

Det är verkligen en skam att Fatah-led-
ningen blivit ett direkt verktyg för Israel 
och USA i kampen mot palestiniernas 
rättmätiga krav på frigörelse från ocku-
pation och nationellt förtryck. Men det är 
också logiskt om man ser till det faktum 
att PLO/Fatah-ledningen har accepterat 
Israels och USA:s ”tvåstatslösning” sen 
en längre tid tillbaka, vilket går tillbaka 
på 1993 års Oslooavtal som signerades 
av Yasser Arafat. Denna ”lösning” hade 
aldrig till avsikt att ge palestinierna mer 
än en begränsad form av självstyre över 
de palestinska enklaverna inom ramen 
för total underordning gentemot Israel. 
Aldrig var den menad att konfrontera 
Israels militära kontroll, dess tillgång 
till merparten av vattnet och de bästa 
jordarna och uppstyckandet av de pal-
estinska områdena genom utbyggnaden 
av bosättningar. Anledningen till denna 
tidigare kapitulation står att finna i miss-
lyckandet för PLO:s/Fatahs borgerliga 

nationalistiska program, som baserat 
sig på en politisk strategi som har miss-
lyckats totalt då den gett arbetarklassen 
en passiv roll vid sidan om kampen mot 
ockupationen.

Uppdelningen i en Hamas-kontrolle-
rad Gazaremsa och ett Västbanken 
kontrollerat av Abbas är ytterst kon-
sekvensen av att denna lösning inte 
kunnat vinna stöd från en majoritet av 
palestinierna. Kapitulationer är aldrig 
lätta att vare sig dölja eller sälja, och 
därför har också Abbas mycket litet stöd 
även från anhängare till PLO/Fatah. Is-
raeliska politiker och strateger funderar 
som bäst på att släppa motståndsledare 
som Marwan Barghouti och andra pal-
estinska fångar utöver att ge stora eko-
nomiska belopp till Abbas för att på sätt 
vidga basen för den reaktionära regerin-
gen som installerats på Västbanken.

Om Abbas skamlöst har ställt sig på Is-
raels sida gentemot Hamas så har den 
sistnämnda organisationen, som utgör 
det största partiet på Gazaremsan, långt 
ifrån varit konsekventa i sitt motstånd. 
Trots att de vägrat erkänna staten Is-

raels legitimitet i ord så har de tvärtemot 
de palestinska väljarnas demokratiskt 
uttryckta vilja, som gav Hamas en ma-
joritet av rösterna, tidigare erbjudit Ab-
bas en plats i vad som hade varit en ge-
mensam regering som varit beredd att 
samarbeta på Israels villkor. Men detta 
har inte räckt för Israel, som vägrar att 
godkänna en förhandlingspart som inte 
på samtliga punkter erkänner Israels rätt 
att förtrycka palestinierna.

Hamas är en del av motståndet och som 
sådant försvarar vi det mot varje sionis-
tisk eller imperialistisk attack. Arbetar-
rörelsen och vänstern måste göra mot-
stånd mot varje försök att angripa Gaza 
militärt, något som det finns en klar risk 
för den kommande tiden. Faran för detta 
får sitt uttryck i krav från den israeliska 
högern på en väpnad uppgörelse med 
Hamas. Vi måste också motsätta oss den 
fortsatta ekonomiska blockaden mot 
Gaza och ge vårt stöd till varje akt av 
motstånd som riktas mot den israeliska 
militären och ockupationen. Mahmoud 
Abbas och den styrande PLO-frak-
tionen på Västbanken borde i samma 
veva isoleras och fördömmas enhälligt 

Efter splittringen mellan Gaza och Västbanken: 

Palestinierna behöver 
arbetarklassens ledarskap!

8



av alla pro-palestinska krafter för sitt 
samarbete med Israel och USA.

Hamas erbjuder inte en framkomlig 
väg i kampen. Dess reaktionära is-
lamistiska och arbetarfientliga karaktär 
har tydligt visats kort efter segern på 
Gazaremsan. Dess milis har sedan dess 
gått till angrepp mot fackföreningar-
nas huvudlokaler i Gaza och tagit ner 
deras skyltar för att ersätta dessa med 
”Välgörenhetsorganisation för fångan-
gelägenheter”. Hamas milis har också 
plundrat och förstört en radiostation 
tillhörandes vänsterfraktionen PFLP,  
en utgör en vänsterfraktion inom PLO/

Fatah som har förömt Abbas agerande 
(och även kritiserat Hamas). Sådana 
angrepp måste slås tillbaka och fördöm-
mas konsekvent av arbetarrörelsen och 
solidaritetsrörelsen.

Situationen vittnar också tydligt om 
behovet av en masskamp från den pal-
estinska och arabiska arbetarklassen 
mot Israels ockupation. Det framstår 
allt mer uppenbart att bara en sekulär 
och revolutionär massrörelse kan er-
bjuda det motstånd som palestinierna 
förtjänar och behöver i sin kamp. Bara 
ett revolutionärt arbetarparti med mass-
förankring skulle kunna utöva den kraft 

som behövs för att verkligen utmana 
den rådande styrkeförhållandena genom 
att bekämpa ockupationen med militant 
masskamp och samtidigt vända sig med 
öppen agitation som inriktas på att vin-
na stöd från arbetarklassen i Israel för 
att splittra den sionistiska staten inifrån. 
Med en sådan strategi skulle kampen för 
det palestinska folkets frigörelse kunna 
utgöra en hävstång för en masskamp 
mot imperialismen och kapitalismen i 
hela regionen. 

REVOLUTION:s internationella råd

Rapport från Iran: 

Att Irans arbetare återigen rör på sig 
inger hopp i en region som i övrigt är 
förtryckt av både USA-imperialis-
men och de olika regimer som allierat 
sig med denna. REVOLUTION in-
tervjuade Maryam, nyligen hemkom-
men från Iran.

REVOLUTION: Vad kan du säga om 
situationen för arbetarna, kvinnorna och 
ungdomarna i landet i nuläget, i allmän-
het? Hur ser de materiella villkoren ut? 
Den ekonomiska situationen? Hur re-
pressiv är regimen?

Maryam: Efter revolutionen 1979 kros-
sades den marxistiska vänstern av den 
islamistiska regimen. Först de senaste 
åren har protesterna ökat. Den senaste 
höjdpunkten var när busschaffisarna, 
lärarna och bagarna i Sanandaj proteste-
rade. Regimen har svarat med brutalitet. 
Många av arbetarledarna sitter nu i ar-
rest och torteras. Men regimen kan inte 
stoppa arbetarna helt från att organisera 
sig och det arbetarna lyckats med de 
senaste åren, såsom att fira första maj, 
vittnar om att det finns kraft i rörelsen, 
en kraft som kan leda till något nytt.

Kvinnokampen skiljer sig lite grann 
från arbetarkampen. Jag tror att kvin-
norna idag känner till sina rättigheter 
mer än tidigare. De angriper ihärdigt 
den förhärskande mansdominansen. 
Kampen har börjat i familjerna mot 
papporna, bröderna och i vissa fall även 
mödrarna då dessa har en traditionell 
kvinnosyn. Många kvinnor vill ha bort 
regimen, då denna behöver och förs-

varar de patriarkala lagarna. Repres-
sionen är dock svår. Regimens styrkor 
kontrollerar kvinnorna på  gatorna. Nu 
för tiden fängslar man kvinnorna när de 
deltar i minsta protestaktion. Kvinnorna 
lever i en situation av dubbelt förtryck, 
dels ekonomiskt och dels för att de är 
kvinnor. 

Studentrörelsen i Iran har en lång ra-
dikal tradition. De unga har en extrem 
energi och ambition i kampen för frihet. 
Studentrörelsen brukar oftast rikta in 
sig på hjärtat av regimen. De har gett 
mycket ideellt stöd åt arbetare och kvin-
nor. Efter avslutade studier fortsätter 
flera studenter sin kamp som arbetare 
eller i kvinnorörelsen.

Många har dött eller sitter fängslade. 
Andra har belagts med studieförbud. 
Arbetarna, studenterna och kvinnorna 
är också mycket sårbara för de har de 
minsta resurserna i sin kamp. De satsar 
därför sina liv i kampen.

Såväl arbetare, studenter som kvin-
nokämpar har stora ekonomiska prob-
lem. De får inte lätt jobb. Ibland leder 
den ekonomiska situationen till att män-
niskor inte har kunnat fortsätta kämpa. 
Den instabila situationen som USA har 
bidragit till, har gjort att trycket på des-
sa grupper har ökat. 

REVOLUTION: Berätta om de ar-
betarledare som gripits nyligen?

Maryam: Ledarna inom arbetarrörelsen 
har en svår situation. De sitter ofta i 
fängelse månadsvis och torteras svårt. 
Mahmoud Salehi, bagarnas ledare, har 
inget bra fysiskt tillstånd och han får 
ingen läkare i fängelset heller. Mansour 
Salehi, ledare för busschaffisarna, är 
återigen i fängelset. Han har torterats 
svårt och hans tunga är avklippt. Man 
vill dessutom landsförvisa honom. Hans 
familj, som också förföljs och hotas av 
regimen, befinner sig i ett svårt ekono-
miskt och psykiskt tillstånd.

Arbetare mot regimen!

Arbetare på 1:a maj i Teheran
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REVOLUTION: Hur förhåller sig ar-
betare och studenter som du pratat med 
till frågan om kampen mot regimen?

Maryam: Studenterna har blivit tyd-
ligare. Flertalet vill ha bort regimen. 
Man visar det kontinuerligt i sina tal 
och protester. Oftast så attackeras dem 
av regimen. Arbetarna brukar föra sin 
kamp med fackliga slagord. Men regi-
men tål inte heller fackliga protester. 
Regimen har visat att en ensidig inrikt-
ning på facklig kamp inte kan lyckas. 
Många arbetare vet att de måste få bort 
regimen. De riktar därför sin kamp i allt 
högre grad mot denna.

REVOLUTION: Hur ställer man sig 
i frågan om en eventuell attack från 

USA? Vad tycker man om Mullahregi-
mens planer på kärnkraftsproduktion 
och  kärnvapen?

Maryam: Iranska folket är splittrat i 
frågan om USA bör angripa Iran. Men 
bland dem som jag har träffat är de 
flesta negativa. De är även negativa 
till att Iran ska förse sig med kärnkraft. 
De jag har träffat tycker att USA hotar 
regionens och hela världens säkerhet. 
Men man vill inte heller att Iran i sitt 
försvar mot USA ska förse sig med 
kärnvapen. Regimen har oftast visat 
att den kan använda dessa vapen mot 
sitt eget folk. ”Förut hängde dem folk, 
i framtiden kommer de att ta folk med 
kärnvapen.” Ungefär så resonerar man. 
Dom flesta aktivister vill istället därför 

att man ska lägga kraft på att avväpna 
USA och Israel. Men alla är övertygade 
om att ett eventuellt angrepp från USA 
kommer att drabba frihetskämpar och 
de som kämpar för rättvisa. Det är dessa 
folkliga aktivister som kämpar för fri-
het i kamp mot regimen som enligt min 
mening måste stå emot USA:s hot och 
försök att härska.

REVOLUTION: Vill du tillägga 
något?

Maryam: Bara att det stöd för rörelsen 
som sker utanför Iran betyder väldigt 
mycket för deras kamp. Det stöd som 
Mansour Osanlou har fått har varit 
mycket betydelsefullt. Det gör att de 
stärks i sin kamp. q

Nya medlemmar i REVOLUTION!
REVOLUTION växer så det knakar. Under sommaren har 
nya medlemmar i Östersund, Eksjö och Strömstad anslutit 
sig. Här låter vi dom presentera sig!

1. Vem är du? 
�. Varför gick du med i Revolution? 
�. Varför ska man organisera sig?
�. Varför blev du socialist/kommunist?
�. Hur ser framtidsplanerna ut?

1. Jag är en 20 år gammal fighter och jobbar 
som vårdbiträde men ska börja på folkhögs-
kola till hösten.
�. Jag är emot rikemansväldet och ville engag-
era mig i något.
�. Därför att du tar tag i ditt missnöje och gör 
något vettigt av det. Det är viktigt att hitta bra 
sätt att fånga upp missnöjda och tänkande ung-
domar och få dem ut på demos och liknande.
�. Var arg på samhället utan att veta varför 
och var jag skulle rikta mina känslor. Erfar-
enhet och läsning ledde mig mot marxismen 
men innan dess fumlade jag runt en del i olika 
rörelser.  
�. Äta bönor!

1. Jag heter Sima Brunner och bor 
strax utanför Östersund.  Jag ska 
börja tredje året på musiklinjen 
på Gymnasiet här i stan. Håller på 
mycket med musik och bildkonst.
�. Jag och min kamrat Julius Er-
iksson hade sen en tid pratat och 
diskuterat om kapitalismen och di-
verse socialistiska ideologier och 
rörelser. Vi delade rätt många åsik-
ter och beslöt oss för att gå med i 
någon organisation tillsammans och 
då var Revolution helt enkelt det 
som kändes bäst. Ett tag funderade 
vi på RKU eftersom de redan finns 
här i stan men till slut beslöt vi oss 
att starta en egen Revo-lokalgrupp istället då inte RKU kändes rätt 
för oss. 
�. För att man kommer mycket längre om man samarbetar med 
likasinnade och tillsammans genomför de förändringar man vill 
åstadkomma.
�. I början var jag mest intresserad i miljö politik och ville också en-
gagera mig emot fattigdom och förtryck i länder som har det mycket 
sämre än vad vi har det här, men efter ett tag ju mer jag läste på gick 
det mer och mer upp för mig att det är kapitalismen som är den egent-
liga boven bakom de flesta stora problem som finns i världen och att 
det första steget i att lösa dem är att göra upp med kapitalismen.
�. Revolution-Östersund startades i maj i år. Vi har hittills fem med-
lemmar. Våran första plan är att börja med regelbundna möten så 
att vi kan prata igenom vad vi har för lokala planer. Sedan får vi se 
framöver vad världen har att erbjuda.

1. Jag heter Charlie, jag studerar på gymnasium i Eksjö.
�. Jag är ännu inte fullvärdig medlem i REVOLUTION, utan är 
mer utav en passiv medlem.
�. Vikten i att organisera sig ligger i att vi aldrig är ensamma, 
utan vi har alltid varandra, vi kan alltid backa upp varandra utan 
att känna oss ’få’, eller ’svaga’, unity is strenght! För min del så 
tycker jag att skolpolitik och antifascism är viktiga frågor att ta 
upp, delvis för att det är aktuellt, samtidigt som att det engagerar 
många unga människor och deras framtid, om man vill förändra, 
snacka och vrida och vända så kan man alltid göra det tillsam-
mans, som jag sa tidigare. Unity is strenght!.

�. Jag har aldrig riktigt klassifierat mig själv som socialist, det är 
nog mer så att jag tycker att vissa ståndpunkter är riktigt vettiga, 
och givetvis så är vissa andra ståndpunkter (om jag uttrycker 
mig såg) mindre bra, precis som med allt annat. Guld eller grus 
helt enkelt. 
�.  Den kommande tiden planerar jag att fullfölja mina studier 
och ge mig ut i världen, skapa mig en egen uppfattning om fat-
tigdom, svält etc, och göra vad jag som ”rik” europé kan göra för 
att göra saken bättre. Vare sig det är igenom pengar eller arbete, 
jag vill, och jag ska förändra.

charlie, eksjö

christoffer, strömstad

sima brunner, östersund
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vs.
Vad är egentligen skillnaden mellan kommunism 

och anarkism? Kommunisterna vill ha det som 
i Sovjet och Kina medan anarkisterna vill ha totalt 
kaos, eller? Inte alls faktiskt. Man skulle kunna 
förklara det hela som att vi och anarkisterna har ett 
gemensamt mål: det klasslösa samhället. Ett samhälle 
där alla lever under samma villkor. Men med två olika 
sätt att gå tillväga, på en viktig punkt. Staten. 

Anarkism är en ideologi som bygger på att det klasslösa sam-
hället ska kunna uppstå genom att alla sorters statsmakter stör-
tas. Kommunismen är en ideologi som bygger på att det kom-
munistiska samhället, det vill säga det klasslösa och statslösa 
samhället, bara kan skapas om arbetarklassen tar makten och 
upprättar en arbetarstat. Denna stat behövs under en övergång-
speriod för att försvara och sprida revolutionen, och den kan 
dö ut först då klassmotsättningarna tynad bort som en kon-
sekvens av socialismens seger. Båda dessa ideologier är eniga 
i att kapitalismen inte kan röstas bort, utan förändringen måste 
ske i en revolution. 

Det bör nämnas att anarkism idag är en bred term och den 
anarkism vi valt att utgå ifrån är de anarkister som är revolu-
tionära socialister. 

Med Reinfeldt & Co’s nedskärningar och härjningar så är 
det lätt att inse att dagens kapitalistiska system inte alls är något 
alternativ. Försöker man göra sin röst hörd svarar borgarnas 
försvarare, polisen, med tårgas och pepparsprej. Statsmakten 
och politikerna skapar elände och misär. När man då hör om 
AFA (Antifascistisk Aktion) och RF (Revolutionära Fronten) 
kan det låta som om de är de ända som gör någonting åt saken. 
Då kan det också vara lätt att dra den förhastade slutsatsen att 
en statsmakt enbart är till för att skydda kapitalisternas makt 
över arbetarna. Det håller vi till viss del med om.

Den vanligaste kritiken som anarkismen möter är påståenden 
som: att utan en statsmakt så skulle alla råna, stjäla och utnyt-
tja varandra bäst dom vill. Eller att samhället skulle stanna upp 
utan en stat som höll ihop allting. Dessa påståenden är dock 
ingenting vi håller med om. Tvärtemot vad många borgerliga 
politiker påstår så tror inte vi att människan är egoistisk och 
girig till naturen. Det kan vi se exempel på i flera organisa-
tioner som hjälper utsatta och fattiga människor utan att få ett 
öre. Om man kollar på historien fram tills idag så kan man se 
exempel på flera handlingar som människor gjort utan att få 

Vad är egentligen skillnaden mellan 
kommunism och anarkism ?

någonting tillbaks. Att allting skulle stanna upp utan en stats-
makt som höll ihop allt är även det svårt att förstå då staten inte 
alltid funnits till. Men VI är INTE anarkister.

Att staten är till för att skydda kapitalisternas makt över ar-
betarna stämmer med dagens samhälle. Men ett klasslöst sam-
hälle kan inte skapas enbart med hjälp av att statsmakten slås 
ner. Ett klasslöst samhälle kan enbart skapas genom skapandet 
av en ny sorts stat, en arbetarstat. Vad skulle annars hindra kapi-
talisterna från att återta makten? Efter att anarkisterna genom-
fört deras revolution så ersätts staten med enbart ett tomrum. 
Detta tomrum fylls då med lätthet igen utav kapitalister eller i 
värsta fall fascister.

Alltså: Anarkisterna är motståndare till makten som sådan och 
skiljer i denna mening inte borgarnas maktutövning från pro-
letariatets. Eftersom de inte ser behovet av att arbetarklassen 
tar makten vänder sig också mot behovet av ett revolutionärt 
arbetarparti, det viktigaste instrumentet som arbetarklassen har 
för att organisera revolutionen, krossa den borgerliga staten 
och, just det, gripa makten för att kunna bygga ett socialistiskt 
samhälle.  

Anledningen till att anarkister uppfattas av många att vara de 
ända som ”gör något åt saken” är för att de ofta använder sig 
av någonting som kallas ”direkt aktion”. Detta går ofta ut på 
individualterror när anarkister använder sig av det. Det vill 
säga mindre betydande aktioner mot individuella mål. Som 
tillexempel då AFA-medlemmar placerade ut en brandbomb 
på McDonald’s. Enligt oss så orsakar dessa ”direkt aktioner” 
ett minskande folkligt stöd då många tar avstånd från aktioner 
som dessa. Missförstå oss nu inte, för likt många anarkister är 
vi inte pacifister, vi håller med om att fysisk konfrontation är 
nödvändigt mot t.ex. fascister. Även kommunister kan använda 
sig av direkt aktion. Men vi lägger samtidigt vikt vid att vinna 
stöd för aktionen i arbetarrörelsen. En revolution vore omöjlig 
att genomföra utan folkligt stöd och det måste vi tänka på i 
kampen idag.

REVOLUTION är en ungdomsorganisation som kämpar för 
kommunismen i trotskistisk tradition. När vi talar om en arbet-
arstat så har det ingenting att göra med de existerande stalin-
istiska diktaturerna i världen. Staten ska styras av folkvalda 
delegater som ska kunna återkallas när som helst och inte vart 
fjärde år som det ser ut idag. Dessa arbetarpolitiker ska leva 
under samma omständigheter och villkor som den resterande 
arbetarklassen.

Julius Eriksson, Revolution Östersund

Kommunistisk teori
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VAD VI STÅR FÖR:
Vi vill bygga en socialistisk massrörel-
se och störta kapitalismen. Vi mot-
sätter oss kapitalismen och de krig, 
misär och förtryck den skapar. 

Vi bekämpar varje form av diskri-
minering och förtryck såsom rasism, 
könsförtryck, sexualitets- eller 
nationalitetsförtryck. 

Kapitalismen är ett globalt system, så 
vi måste bekämpa det på internatio-
nell nivå. Vi vill spränga gränserna 
som delar länderna och gå i rikt-
ning mot en verkligt förenad global 
mänsklighet utan trångsynthet, krig 
och klassuppdelning. Vi står sida vid 
sida med våra systrar och bröder som 
kämpar i tredje världen för att slå sig 
fria från biljonskulderna, från IMF, 
WTO och NATO. 

Vi är socialister – vi vill avskaffa 
kapitalismen och ersätta den med en 
planerad ekonomi. Men vi tror inte 
att den kapitalistiska eliten kommer 
tillåta att vi röstar bort deras rikedo-
mar och privilegier. Vi tror att det 
kommer att krävas kraft för att ta 
makten från de få för att ge till de 
många – detta betyder revolution!

REVOLUTION vill att unga deltar 
i radikal politik själva. Unga män-
niskor kan vara väldigt radikala och 
militanta, det bevisade antikrigs-
rörelsen och det visar den antifascis-
tiska kampen idag. Ungdomar borde 
ta del i den rörelse som kommer att 
forma kampen för framtiden.

Vi tror att en massrörelse måste vara 
baserad på stödet från majoriteeten 
av folket – arbetarklassen. Det är 
arbetarklassen som producerar rike-
domarna i detta samhälle. Arbetar-
klassen har inget intresse av att 
behålla kapitalismen. Bara arbetar-
klassen har makten, styrkan och 
de traditioner av organisering som 
behövs för att krossa detta ruttnande 
system.

GÅ MED OSS!
medlem@revolution.se

utsugning ● diskriminering ● fattigdom ● sexism ● krig 
● kapitalistiska politiker ● rasism ● polis ● storföretag ● 
miljöförstöring ● Fredrik Reinfeldt ● förtryck ● homofobi 
● tredje världens skuldbörda ● arbetslöshet ● konservativ 
högermoral ● dyr kollektivtrafik ● dyra bostäder ● skräp-
jobb ● imperialism  ● sweatshops ● fascism ● folkpartiet 
KAPITALISM??

Gå med i REVOLUTION och få motgiftet! 
Hör av dig till oss så berättar vi hur du kan 
organisera dig:

info@revolution.se

0739 76 14 10
www.

.se

Diskrimineringen av HBT-per-
soner (HBT = homo-, bi- och  

transpersoner) ökar kraftigt i Bal-
tikum samt Polen. Många ledande 
politiker i dessa länder har mån-
ga gånger sagt nedlåtande saker 
om HBT-personer, Prideparader 
har försökt förbjudas och många 
utsätts för våldsbrott. 

Bara några dagar efter Polens parad 
låg ett lagförslag framme om att 
man skulle bestraffa skolor som 
framställer HBT på ett positivt sätt. 
Paraden i Polen försökte förbjudas 
men fick hållas pga tryck från om-
världen. I Polen har rädslan för HBT 
gått till det extrema när barnombuds-
man Ewa Sowinska försökte förbjuda 
teletubbies eftersom att Tinky-Winky 
inte går att sätta ett kön på samt bär 
en röd handväska. Efter mycket kri-
tik lades utredningen ner.

Den 25 maj inleddes Pridefestivalen 
i Moskva med en föreläsning om Os-
car Wilde på State Library of Foreign 
Literature. Föreläsningen avbröts av 
ett gäng som kallade sig nationalister 
som skrek ”Inga bögar i Ryssland” 
och slängde in luftirriterande gas i 

HOMOFOBI PÅ ANDRA SIDAN ÖSTERSJÖN
salen. Homofobin i Ryssland har visats 
öppet mer än tidigare, vilket visades ty-
dligt under Moskva-pride. Flaskor och 
ägg slängdes av fascister över den för-
bjudna paraden som hölls ändå under 
uppsikt av polis och militär. Moskvas 
borgmästare Jurij Luzjkov sade följande 
om förbudet i rysk radio:

“Det är moral som har betydelse här. 
Om någon har några avvikelser från 
normala principer i hur man organiserar 
sitt sexuella liv, ska dessa avvikelser 
inte exponeras för oss alla att se.”

Ryssland sitter i europeiska rådet och 
måste därför följa European Convention 
on Human Rights, vilket dom inte gör 
genom att diskriminera HBT-personer. 

Under kapitalismen, där normen är 
kärnfamiljen för att säkra fortlevandet 
av arbetarklassen kan inte HBT-per-
soner ses på samma sätt som heteron. 
Vi blir diskriminerade i skolan och på 
arbetsplatsen och även ute på gatorna. 
Det  är viktigt att kämpa mot homofo-
bin tillsammans. Oavsätt om du är bög, 
flata, hetero eller bi, man, kvinna eller 
något annat!
Johannes, REVOLUTION Stockholm


