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Då var det dags igen. Ännu en 
gång i december kommer ett 
1000-tal nazister att samlas 

vid Rönninge station för att gå den 
s.k. ”sorgemarschen” genom Salem till 
minne av den 17-årige Daniel Wretström 
som dödades för sju år sedan. Anlednin-
gen till denna marsch beror egentligen 
inte på att en helt vanlig ung kille dö-
dats, utan beror på att Wretström hade 
kopplingar till den nazistiska rörelsen 
samt att den person som dödade honom 
hade utländskt bakgrund. Wretström 
har därmed blivit en martyr för den na-
zistiska rörelsen och därför denna s.k. 
”sorgemarsch” som även satt skräck 
bland de boende i Salem. 

Vi vet alla att denna ”sorgemarsch” inte 
handlar om att sörja eller hedra minnet 
av denna unga kille, utan det är ett sätt 
för nazisterna att kunna föra ut sin vid-
riga politik som går ut på att sortera bort 
människor med fel etnicitet, fel hud-
färg, fel sexuell läggning, fel religiös 
tro o.s.v.  Man vill helt enkelt göra sig 
av med alla människor som inte faller 
inom deras vidriga normer. Marschen 
är också ett viktigt tillfälle för de olika 
grupperingarna att rekrytera nya med-
lemmar. 

Vi som kommunister och antifascis-
ter kan aldrig acceptera detta och vill 
därför mobilisera arbetare, ungdomar, 
kvinnor och invandrare i förorterna och 
genom militant massaktion jaga bort 
nazisterna från Salem en gång för alla.  
Dock motsätter sig liberalerna detta. Då  
vår (borgerliga) demokrati garanterar 
demonstrations- och yttrandefrihet för 
alla bör denna, menar liberalerna, även 
innebära att nazisterna tillåtas ha denna 
marsch. Demonstrations och yttrande-
friheten i all ära, men vi vet alla att na-
zisternas idealsamhälle knappast är de-
mokratiskt. De vill bygga ett auktoritärt 
terrorsamhälle och de är inte heller sena 
med att använda brutalt våld mot in-
vandrare, hbt-personer, handikappade, 
vänsteraktivister m.fl. för att uppnå sina 
mål. 

Vi har kunnat se flera exempel på det-
ta våld i massmedierna på sistone. En 
antirasistisk konsert i Farsta (i södra 
Stockholm), arrangerad av Ung Vän-
ster, attackerades av en grupp nazister 
med kopplingar till Svenska Motstånd-
srörelsen. Ett annat exempel var det 
bestialiska tortyrmordet på en äldre 
handikappad man utfört av medlemmar 
ur Nationalsocialistisk Front i Upplands 
Väsby, en annan Stockholmsförort. Det 
är självklart att vi som kommunister 
och antifascister alltid kommer att göra 
motstånd då dessa marscherar på våra 
gator.

Hur kan vi då stoppa dessa marscher 
och rasismens framväxt överhuvudtag-
et? Sporadiska fysiska attacker mot en-
skilda nazister kommer aldrig leda till 
att nazistiska marscher stoppas eller att 
den nazistiska rörelsen krossas. Dock 
vill vi påpeka att vi inte är emot fysiska 
konfrontationer, då detta kan vara nöd-
vändigt i vissa lägen. Men särskilt då 
den nazistiska rörelsen blivit mer ag-
gressiv genom flera brutala attacker är 
behovet av ett starkt, folkigt och organ-
iserat motstånd mot nazismen större än 
på länge. 

Årligen arrangerar Nätverket mot Ra-
sism, där bl.a. Ung Vänster tidigare in-
gått, motdemonstrationer ute i Salem. 
I fjol valde dock Ung Vänster att stå 
utanför arrangemanget för att arrangera 
en separat antirasistisk manifestation i 
centrala Stockholm. Ung Vänster ten-
derar ofta till att behandla den antira-
sistiska kampen som en opolitisk fråga. 
Under nämnda manifestation valde man 
att dela plattform med personer som 
folkpartisten Bengt Westerberg. De af-
fischer man använde sig av sade inget 
om behovet av att också kämpa mot den 
borgerliga politik som leder till ökade 
klasskillnader och en starkare grogrund 
för rasismen. 

Vi i REVOLUTION anser att detta är 
fel. För att kunna bekämpa rasismens 
framväxt effektivt måste man förstå att 
det är en klassfråga och behandla den 
som en sådan.  Tyvärr förstår inte led-
ningarna i Vänsterpartiet, Ung Vänster 
och LO detta. Hade de gjort det hade 
de kunnat använda sina positioner till 
att verkligen mobilisera bland gräsröt-
terna, och i mobiliseringen pekat på att 
kampen mot nazistdemonstrationerna 
bör förstås som en del av kampen mot 
rasismens framväxt överhuvudtaget och 
mot den nuvarande borgerliga regerin-
gens både rasistiska och arbetarfientliga 
politik. Då skulle vi utan tvekan kunna 
bli ännu fler i kampen mot rasismen.

Under hösten har politiker och po-
lis funderat på att eventuellt förbjuda 
nazistmarschen men ändå tillåta en 
stillastående manifestation. Detta kan 
låta som ett steg i rätt riktning, men 
man måste ändå ha klart för sig att ett 
sådant förbud likaväl kan användas mot 
vänstern i framtiden. Det är därför ännu 
viktigare att vi som antifascister på egen 
hand måste bekämpa nazisterna genom 
massmobilisering, och inte förlita oss 
på polisen. 

Alla ut till Salem lördagen 8 decem-
ber! Stoppa nazidemonstrationerna! 
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Salem 2007: Inga nazister på våra gator!

Didik

antifascism



I den borgerliga regeringens höstbud-
get, som antas i form av en rambud-
get den 21 november, omfördelas 

totalt 6.6 miljarder kronor från de fat-
tiga till de rika. Borgarregeringen visar 
återigen sitt sanna ansikte!

Den borgerliga regeringens framfart 
fortsätter i och med höstbudgetten med 
slag mot långtidssjukskrivna och delti-
dsarbetslösa. De deltidsarbetslösa, om-
kring 300 000, ser sin möjlighet att få 
arbetslöshetsersättning minska kraftigt 
när ersättningsdagarna minskas från 
300 till 75. Det är framförallt kvinnorna 
som drabbas, bl.a. 75 000 kommunalar-
betarkvinnor, varav merparten egentli-
gen vill arbeta heltid. Borgarna struntar 
givetvis i fackets krav på heltid.

För långtidssjuka så handlar det om 
piska. Ersättningen sänks till 75 procent 
efter ett års sjukskrivning, något som 
knappast kommer att göra dem med 
allvarliga sjukdomsproblem friskare. 
Samtidigt sänks sjukskrivningstide-
rna för en rad sjukdomar. Går man in 
i väggen så väntas man vara tillbaka på 
jobbet inom ett par veckor. Likaså om 
man drabbas av hjärtinfarkt. En anställd 
tjänsteman på socialstyrelsen erkände 
att man inte har några vetenskapliga 
belägg för att detta kommer att bidra 
till en bättre rehabiliteringsprocess. Och 
det säger väl det mesta om borgarnas 
åtgärder. De syftar inte till att värna de 
sjukskrivna, tvärtom handlar det om att 
spara pengar.

Spara pengar vill man också genom att 
sparka omkring 16 000 anställda inom 
den statliga sektorn genom minskade 
anslag och angrepp på Försäkringskas-
san. Man har tidigare lagt ner viktiga 
statliga myndigheter som Arbetsmiljöin-
stitutet och Djurskyddsmyndigheten. 
Drar ner på anslagen gör man också i 
förhållande till sjukvården. Nedläg-
gning av närakuter på flera orter är ett 
exempel. 

Stockholm har i sammanhanget också 
blivit något av ett nyliberalt experi-
mentlabb. Anslagen till vårdcentraler 
ska nu jämnas ut så att olika centraler 

ska få lika mycket pengar oavsett be-
hoven i området. Effekten blir att hårt 
lastade centraler i arbetarförorter som 
Botkyrka och Skärholmen, områden 
med högre psykisk ohälsa, stressrelat-
erade sjukdomar osv, ser anslagen min-
ska. Samtidigt får invånarna i Fredriks 
och Filippas egen kommun Täby, med 
en mer frisk och välmående befolkning, 
högre anslag. Det är vad borgarna kallar 
”rättvisa”. 

Utöver besparingar som slår direkt mot 
arbetarklassen så fortsätter också priva-
tiseringar och utförsäljningar på en rad 
områden. Omvandlingen till bostadsrät-
ter och angreppen på hyresgäster är ett 
kapitel för sig. Lyxrenoveringsprojekt 
som leder till högre hyror och ”finare” 
hyresgäster är också på tapeten. Så ho-
tas t.ex. hyresgäster i Husby av Svenska 
Bostäder med metoder som påminner 
om tvångsevakuering. Hyresrättsbolag-
et försöker nu förmå gästerna att accep-
tera en rivning som ska ersätta de gamla 
lägenheterna med radhuslägenheter 
med hyror på mellan 7 500 - 9 000 kr 
i månaden. På så sätt räknar man med 
att locka dit kunder som kan betala mer 
samtidigt som man slipper betala för 
upprustning av de gamla husen. 

Utöver fler pekpinnar och betyg så 
fortsätter den borgerliga skolpolitiken 
att gynna utvecklingen av friskolor. 
Detta har redan skapat en enorm öv-
eretablering. Bara i Stockholm behan-
dlas för nuvarande 79 ansökningar om 
att öppna nya friskolor, med totalt 22 
000 platser. Genom denna utveckling 
angrips den kommunala skolan 
då antalet elever, och därmed de 
ekonomiska anslagen, minskar 
ytterligare samtidigt som kost-
nader för personal och lokaler 
kvarstår. Planer på avveckling av 
kommunala skolor smids i denna 
stund. En konsultrapport kallad 
”Lokaleffektivisering av grunds-
kolan” föreslår sedan tidigare att 
15 kommunala skolor i Stock-
holm bör läggas ned. Västbodas-
kolan i Farsta lades ner på bara 
två veckor trots stort motstånd 
från lärare, elever och föräldrar. 

Borgarnas nya budget - stöld från de 
fattiga!
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klasskamp

Gunnar Westin

Ett annat exempel är Aspuddenskolans 
och Blommensbergsskolans högstadie-
sektioner som ska smällas ihop och ingå 
i Brännkyrka gymnasium. Andra skol-
or, bl.a. fyra gymnasieskolor, planeras 
att läggas ner. Ett av dem är St.Görans 
gymnasium, ett yrkesgymnasium på 
Kungsholmen.

Vart tar alla pengar vägen då? Ner i de 
rika svinens fickor! Det är ovan nämnda 
nedskärningar och indragningar som 
får bekosta avskaffandet av förmögen-
hetsskatt och fastighetsskatt. Samtidigt 
som sjukskrivna och arbetslösa förlorar 
många tusenlappar på förändringarna 
kan ministrarna i den borgerliga reger-
ingen och den klass de företräder spara 
tiotusentals, ibland hundratusentals kro-
nor per år!

Vi som är unga har många skäl att 
kämpa mot den borgerliga regerin-
gens politik. Denna går ut på att skärpa 
klassklyftorna ytterligare. Deras an-
grepp mot facket och arbetslösa syftar 
till att utveckla en arbetsmarknad där 
lågavlönade och oorganiserade slavar 
ska kunna anställas för att göda den allt 
rikare eliten av storkapitalister i utbyte 
mot smulor från de rikas bord. Det är vi 
ungdomar som får betala det högsta pri-
set, det är vår framtid som undergrävs 
när kapitalet tillåts härska. Det är därför 
vi behöver en ny revolutionär ungdoms-
rörelse som kan samla arbetarungdomar 
för en gemensam kamp för att störta det 
kapitalistiska system som ytterst ligger 
bakom detta klassförtryck! q



Under tisdagen den 16 oktober 
lämnade Svea Hovrätts per-
sonal ut domen mot de s.k. 

”Stureplansprofilerna”, ”21-åringen” 
John Kjellström och ”25-åringen” 
Andreas Johansson, ägare till kro-
gen Grabbarnas vid Fridhemsplan 
i Stockholm. Den löd  4 år för grov 
våldtäkt samt skadestånd till offret 
på 155 300 kr. 

Rikemanssönerna hade på ett synnerli-
gen brutalt sätt våldtagit den då nitton 
år gamla kvinnan i mars. Trots 46 doku-
menterade skador frikändes förövarna 
först i tingsrätten. I perioden mellan 
tingsrättsdomen och processen i hovrät-
ten hann John Källström med att våldta 
ytterligare en kvinna. Trots att även 
denna kvinna uppvisade flera skador, 
bl.a. i form av söndertrasat underliv och 
avslitet hår, så ledde hennes anmälan 
inte ens till åtal. Återigen visade den 
rådande sexismen mot kvinnor i rätts-
väsendet sitt fula ansikte.

Trots ingående frågor från advokaterna 
om den våldtagna kvinnans sexualliv, 
frågor som syftade till att misstänklig-
göra offret och urskulda våldtäktsmän-
nen, och tack vare en stark insats från 
Elisabeth Massi Fritz som försvarade 
kvinnan, så blev det slutligen en fäl-
lande dom i hovrätten. Det är självklart 
en seger för alla kvinnor som utsätts för 
mäns våld. 

Leder domen till en förändring?
Men domen och uppmärksamheten till 
trots, kommer detta att leda till en större 
förändring i bredare betydelse? Det är 
tyvärr inte särskilt troligt. Kvinnans 
försvarare gjorde onekligen ett mycket 
professionellt arbete. Men det är långt 
ifrån alla offer som får så duktiga mål-
sägarbiträden. Och samtidigt finns ett 
drös med reaktionära advokater som är 
experter på att knäcka våldtäktsoffer.

Flera opinionsröster har nu fört fram 
krav på en lagstiftning om samtycke. 
Att en sådan inte finns är absurt. Den 
nuvarande lagen utgår från att kvinnor 
ska säga nej. Det betyder att kvinnor 
som är hjälplösa, drogade, medvetslösa 
eller helt enkelt är för skräckslagna för 

att säga nej står så gott som rättslösa. 

Men även en sådan juridisk förändring, 
förvisso positiv, kommer knappast att 
leda till att man löser problemet i stort. 
Statistik över våldtäktsfall ger en inblick 
i hur utbrett mäns sexuella våld mot 
kvinnor verkligen är. Förra året anmäl-
des 4 208 fall av våldtäkter. Med tanke 
på att bara omkring en av fem våldtäkter 
överhuvudtaget anmäls (enligt BRÅ = 
Bråttsförebyggande rådets uppskattning) 
betyder det att så många som 21 000 
våldtäkter begicks. Det ger ett snitt på 57 
våldtäkter – per dygn. 

Enligt BRÅ så har förvisso teknisk 
bevisning i våldtäktsfall blivit bättre på 
senare år, men detta har inte ökat antalet 
fällande domar. Det är i dagsläget endast 
12 procent (!) av alla anmälda våldtäkter 
som leder till åtal. Förövare som tekniskt 
kunde bindas till sexualbrott frigavs un-
der förra året i 69 procent av fallen. Det 
är inte för intet som så många kvinnor 
drar sig för att anmäla. 

Rättsväsendet genomsyrat av sexism
Så vad är problemet? Och hur kan vi 
sätta stopp för skiten? Först några ord 
om rättsväsendet: Som kommunister vet 
vi hur det ligger till med den så kallade 
”opartiska” och ”rättvisa” staten och 
dess dömande instanser. Rättvisa be-
tyder att de rika får rätt mot fattiga, att 
män får rätt mot kvinnor. I  de flesta fall. 

Även om man begått en orätt kan man 
indirekt köpa sig fri. Polisen och dom-
stolarna är kapitalisternas kanske star-
kaste fäste för att bevara sin makt, och 
i domstolarna kommer allt det förtryck 
vi känner till fram i dagsljuset: rasism, 
kvinnoförtyck, den fattiges orätt, och så 
vidare. När åtalen mot bratsen lades ner 
i tingsrätten kan man fråga sig om det 
hade skett om de inte varit svenskar med 
rika pappor och dyra advokater, om de 
istället varit arbetslösa asylsökande.

Domstol under kontroll av de 
förtryckta
Fick vi som vi ville skulle de åtalade 
ställas inför en domstol under kontroll 
av arbetarrörelsen och de förtryckta. 
Bara i en sådan demokratisk process 
kan verklig rättssäkerhet, försvar av de 
utsatta i samhället och verklig rättvisa 
garanteras. En rättvis rättegångsprocess 
måste givetvis genomsyras av värder-
ingar som motsätter sig alla former av 
socialt förtryck. En jury bestående av 
arbetarklassens och de förtrycktas rep-
resentanter från kvinnorörelsen m.fl. 
måste ges den avgörande beslutsmakten 
att avgöra. Rättsprocessen borde vara 
saklig och reaktionära advokater och 
åklagare som spelar på förlegade åsikter 
om manligt företräde till kvinnors krop-
par, kvinnors kläder, eller fördommar 
relaterade till andra former av socialt 
förtryck än kvinnoförtrycket, borde 
omgående avlägsnas från sina ämbeten.

“Stureplansprofilerna”  dömda 
- hur stoppar vi våldtäkterna?
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Demonstration mot den friande domen i tingsrätten

antisexism



Kapitalismen orsaken till kvinnoför-
trycket
Sist men inte minst ligger orsaken till 
många mäns vidriga kvinnosyn på 
kvinnor och deras kroppar i ett klas-
samhälle som har kvinnoförtrycket in-
skrivet i hela sin struktur. Kapitalismen 
återskapar kvinnoförtrycket genom att 
lägga ansvaret för uppfostran och hush-
ållsarbetet på familjen, och ytterst på 
kvinnor – som genom låga löner, sämre 
anställningsförhållanden och sexistiska 
attityder som bidrar till att förstärka 
denna ordning döms att vara mannens 
uppassare. Det är detta system som gör 
att många kvinnor skapar en självbild 
där hon definierar sig utifrån de rådande 
normerna, som gör att hon istället för 
att stå upp för sig själv känner skuld 
och skam. Vi måste störta detta utsug-
arsystem genom en socialistisk revolu-
tion som lägger makten att organisera 
samhället på ett jämlikt sätt i arbetark-
lassens och de förtrycktas egna händer 
– en revolution som samtidigt kämpar 

- hur stoppar vi våldtäkterna?

för verklig kvinnofrigörelse.

Hur bekämpa våldtäkter?
Tills dess måste vi kämpa för att stärka 
kvinnors och andra förtryckta grup-
pers ställning överhuvudtaget. Att lära 
sig fysiskt självförsvar borde så klart 
vara en obligatorisk del av skolunder-
visningen liksom att alla parker borde 
vara ordentligt upplysta nattetid. I sam-
manhanget är det också viktigt att inse 
att de allra flesta våldtäkter begås inom 
hemmets ramar, eller inom den egna 
bekantskapskretsen. Förövaren är i en 
stor majoritet av fallen en närstående. 
Ett mycket litet antal av alla anmälda 
våldtäkter är överfallsvåldtäkter (bara 
omkring 11 procent). Den stereotype 
våldtäktsmannen är i själva verket inte 
den som pressen vill få oss att tro på 
– Hagamannen. Det är den helt vanlige 
helyllekillen som tjatar till sig sex mot 
tjejens vilja, oftare genom emotionell 
utpressning än genom hot om våld. Om 
vi verkligen vill ändra på mäns attityder 
gentemot kvinnor och skapa en verklig 

förståelse för vad det innebär att behan-
dla våra systrar som våra jämlikar så 
måste vi också kämpa för omfattande 
upplysningskampanjer i skolor och på 
arbetsplatser, kampanjer som informer-
ar om beteendet bakom våldtäkter, sex-
uella trakasserier liksom detta beteendes 
samhälleliga orsaker.

Hur ska vi gå till väga? 
Vi måste kämpa i våra skolor och på 
våra arbetsplatser: Bjud in någon från 
REVOLUTION och förmå er lärare 
eller chef att se till att skapa utrymme 
på schemat för en lektion i antisexism! 
Och reagera – säg ifrån och protestera 
mot sexistiska påhopp. Organisera dig 
och kämpa tillsammans med andra! Vår 
vardagliga kamp måste i slutändan sam-
manbindas med kampen för att bygga 
en kvinnorörelse för kvinnofrigörelse 
överhuvudtaget, en rörelse som baseras 
på och leds av arbetarkvinnorna och av 
tjejerna i förortens skolor. q

Gunnar Westin

Utelåst i förorten!
SL:s prishöjningar leder till

 ökad segregation

När SL:s nya budget röstades igenom 
i september stor det klart att en ny 
höjning av priserna på SL-korten står 
för tröskeln i arbetarhemmen i Stock-
holm. Nu närmar sig priset 700-kro-
norsbarriären för 30dagarskorten då 
priset höjs med 70 kr till totalt 690 kr 
f.o.m. första april nästa år. Det räckte 
inte med smyghöjningen i våras då 
zonsystemet återinfördes och priset 
på månadskorten höjdes.

De som drabbas värst av dyra SL-
taxor är ungdomar, invandrare, stu-
denter, lågavlönade arbetare och andra 
socialt svaga grupper som oftast bor i 
förorterna. För alla oss i utkanterna av 
Stockholm har redan avskaffandet av 
enhetstaxan slagit hårt. Det kan idag 
kosta upp till 80 kr för en enkel resa till 
centrala Stockholm. Den nya höjningen 
av det redan enormt höga priset (som 
ökades med 300 % för sju månader sen 
då enhetstaxan avskaffades) gör denna 
resa ytterligare dryga 10 kr dyrare. 
Detta skapar en allt mer segregerad stad 
då förorterna blir allt mer isolerade från 

allt som inte ligger inom gångavstånd.

SL vill med prishöjningen finansiera 
fler kontrollanter och fler ”trygghets-
värdar”. Dessa satsningar är i realiteten 
totalt bortkastade eftersom fler kontrol-
lanter skapar större otrygghet på tågen 
och i bussarna. Dessutom är min upp-
levelse av ”trygghetsvärdar” att de en-
dast ser på när bråk uppstår och endast 
betraktar vad som sker, utan att varken 
ha kunskap eller befogenhet att göra 
något åt situationen i kollektivtrafiken. 
De utför alltså ett ickejobb. Väktare i 
tunnelbanan har också återkommande 
gjort sig skyldiga till misshandel och 
trakasserier av resenärer. Något som 
ytterligare ökar otryggheten är när ir-
ritationen stiger över inställda avgångar 
och förseningar, något som varken löser 
sig med kontrollanter eller värdar.

Genom nolltaxa skulle de anställda i 
SL-trafiken bli tryggare då alla är lika 
välkomna oavsett plånbok. Då irrita-
tionerna minskar i kollektivtrafiken så 
minskar risken för våld både mot re-

senärer och anställda. Istället för dyra 
kontroller, våldsamma väktare och 
spärrsystem borde pengar satsas på fler 
avgångar och tidtabeller som följs och 
inga inställda avgångar.

REVOLUTION kräver nolltaxa i en 
helstatligt ägd SL-trafik, under ar-
betarkontroll för bättre framkomlighet 
och bättre anställningsförhållanden i 
en öppnare stad. De privata företagen 
borde kastas ut ur verksamheten en gång 
för alla. Profitintresset har bara lett till 
prishöjningar och sämre anställnings-
förhållanden. Nolltaxan borde finansi-
eras genom att hårdbeskatta storföreta-
gens vinster. Dessa vinster har skapats 
av arbetarna på verkstadsgolven, i fab-
riker, industrier, i vården mm, till priset 
av utslitna ryggar och knän, och de får 
bara en spottstyver av vinsterna som 
företagen gör. q

Elin Törnander
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F: När började du i Livelihood? Hur 
kom bandet till?

Hans: Jag har varit med från början. Vi 
startade för sex år sedan, 2001. Dom 
hade repat ett par tre gånger innan jag 
hoppade in. Vi var fyra stycken då.

F: Ni har gett ut två skivor, ”Escapizm” 
och nu senast ”Sagans sånger”, ni har 
turnerat runt i Danmark och Tyskland 
förutom i Sverige.. vad händer här 
näst?

Hans: Vi ska göra en massa spelningar 
och vi sitter hela tiden och skriver nya 
låtar. Nästa spelning 
är i Söderhamn på 
Miljötinget, en grej 
som håller på i tre da-
gar. Vi spelar andra 
dagen. Sen spelar vi 
i Stockholm på Tan-
togården på Söder 
den 30 november.

F: På er my space-
sida beskrivs debut-
albumet handla om 
”de flyktbenägenhet-
skänslor som Liveli-
hood tycker sig se 
tendenser av i vårt 
samhälle idag. Män-
niskor längtar till 
något annat som ÄR 
på riktigt där de kan finna ro. Allt det 
som vi ser runtomkring oss manar till 
flykt från vårt inre istället för att finna 
kärleken till alltet och vårt egna urjag.” 
Förklara?

Hans: Det är Isabel som har skrivit det 
där. Jag skulle väl säga att det är väl 
lite så att man glömt bort människan 
lite grand i dagens samhälle. Det är så 
mycket annat så man hinner aldrig stan-
na upp och tänka till. Det är bara vidare 
till nästa nivå hela tiden. Det är just den 
där flykten som jag tror att man skulle 
kunna säga att det handlar om. Ordet 
Escapizm är för övrigt ett ord som vi 
lekt med sen långt tillbaka. Det har varit 
med från början. Vi hade en låt, en av de 

tidigaste som jag själv skrev som hette 
”Escapizm”. Det var också lösenord på 
vår mejl tidigare.. så ja, det blev namnet 
på skivan. Vi hade liksom vant oss vid 
det. 

F: Varför flyr människor? Är det något 
som har med människan själv att göra 
eller ska vi söka svaret i frågan om hur 
samhället ser ut och är uppbyggt? 

Hans: Oj, vilken svår fråga. Det skulle 
man egentligen vilja tänka på lite grand. 
Det känns väl som att det snarare hand-
lar om hur samhället funkar.

F: Vad är ett urjag?

Hans: Det är väl den man är egentligen. 
När man skrapar på ytan. Det är dom 
djupare behov man har, av kärlek osv.

F: På senaste skivan beskrivs texterna 
som ett slags modern version på kla-
gosånger med positiv syn på framtiden. 
Finns det ett genomgående budskap i 
era texter och musik?

Hans: Ja, det gör det. På senaste skivan 
finns det en röd tråd som handlar om 
sökandet efter det som är det äkta, det 
sanna, det som är på riktigt. Det hand-
lar ofta om vardagen vi lever i och hur 
sökandet efter det där tar sig uttryck på 

en vardaglig 
nivå. Och 
om männis-
kor som inte 
har funnit 
en balans och fortsätter leva och söka. 
Och om hur lurad man är av all kom-
mersialism. Men också det att man inte 
uppmanar till gemenskap utan att allt 
handlar om att man ska klara sig själv. 
Man kan inte växa tillsammans utan 
man ska alltid klara sig själv. Det känns 
viktigt att kämpa för gemenskap men 
idag är hela samhället så himla indi-
vidualiserat.

F: Ni har spelat på 
flera demonstra-
tioner, nu senast 
för Burma. Känns 
det viktigt för er 
att knyta ann till 
solidaritets- och 
proteströrelser?

Hans: Vi har gjort 
det ända från bör-
jan faktiskt och det 
känns absolut vik-
tigt. Vi har spelat 
på mycket dem-
onstrationer, varit 
med på mycket 
vänstergrejer. Det 
har varit mot allt 
ifrån kamp mot 

djurförsök till kampen för att försvara 
A-kassan mot borgarna. 

F: Hur ställer du dig till politiskt en-
gagemang, är det viktigt att engagera 
sig och att organisera sig och kämpa för 
det man tror på?

Hans: Jo, det tycker jag är viktigt. Att 
man kämpar för vad man tror på. Jag 
känner mig själv inte så himla politiskt 
medveten. Jag skulle önska att jag var 
det. Det är nog många som inte orkar ta 
det till sig. Man känner att man inte kan 
göra något och att man inte kan påverka 
något, ”typ det är ju ändå bara dom där 
gubbarna som bestämmer”. Och det är 
ju farligt när det blir så, att man skärmar 

hans gauffin, keyboardist i livelihood
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av sig och inte känner att man kan vara 
med och påverka. Det känns som att det 
är ganska vanligt inte minst bland un-
gdomar. Det har ju inte alltid varit så, 
men det är mycket så nu. 

F: Vilken eller vilka politiska frågor 
tycker du är viktigast?

Hans: Det finns ju så mycket. Jag tyck-
er att det känns viktigt att kvinnor ska få 

lika mycket i lön som män. Och över-
huvudtaget hela frågan om verklig jäm-
likhet. Sånna grejer känns viktigare än 
vilka politiker som har haft svart städ-
hjälp.. även om man kan haka upp sig 
på det också. Det gäller inte heller bara 
mellan könen, utan även mellan etnic-
iteter och så.. att alla ska få komma in 
i samhället. Man skulle vilja se ett mer 
jämlikt samhälle där alla är lika mycket 
värda.

F: Vad tycker du om den nya regerin-
gen?

Hans: Jag har haft lite delade åsikter. 
Jag har tyckt att det har funnits bra och 
dåliga grejer. Men jag tror inte att dom 
kan skapa ett jämlikt samhälle. Det är 
svårt att se hur det skulle kunna bli det 
på lång sikt, men även på kort. Det kän-
ns snarare som att det håller på att bli 
mer ojämlikt och större klyftor! q

helena toivonen, kafébiträde på arlanda

F: Berätta kort om din bakgrund: vad 
har du gjort tidigare i ditt liv?

Helena: Jag har inte kommit så långt. 
Har vuxit upp i Märsta där jag bott hela 
mitt liv. Jag gick nyligen ut gymnasiet 
och har nu börjat jobba. Nu sparar jag 
pengar till en resa till Thailand.

F: Vad tyckte du om skoltiden?

Helena: Jag gick ett samhällsekono-
miskt gymnasieprogram som jag inte 
alls tyckte om. Det var alldeles för 
mycket siffror och vi hade ingen praktik 
över huvudtaget. Det var inte alls kul. 
Vissa tycker väl om att läsa medan an-
dra tycker mer om att göra saker. Jag är 
inte alls bra på att skriva så jag skulle 
velat att det var mer praktiska saker. 
Det måste ju finnas massor man kan 
hitta på!

F: Har du lust att plugga vidare?

Helena: Nä. På lång sikt så vet jag att 
jag ska plugga något. Men jag vet inte 
vad, det får jag ta sen när jag kommer 
på det. Jag vill inte plugga i onödan. Nu 
känns det bättre att jobba o tjäna egna 
pengar. Jag har i och för sig jobbat vid 
sidan om skolan sedan jag gick i åttan 
på ett kafé som heter Tant Brun som 
ligger i Sigtuna. Det gjorde jag tills nu 
i somras. Sen har jag jobbat på en go-
dis- och leksaksaffär i Arlanda Outlet 
Village.. och nu jobbar jag på Arlanda 
flygplats.

F: Vad gör du där?

Helena: Jag är kafébiträde. Jag diskar, 
jag serverar gäster över disk, kokar kaf-
fe. Det är typ det jag gör.

F: Hur skulle du beskriva din arbets-
dag?

Helena: Vi kan ta idag. Jag gick upp 
3.30 på morgonen (jag börjar kvart över 
4). Min mamma lämnade mig vid termi-
nal 2. Där hämtar jag smörgåsar och går 
med dom till mitt kafé. Börjar lägga upp 
dagen liksom. Startar upp maskiner och 
fixar i ordning. Sen öppnar vi kl. 5. Står 
ensam till 7-8-tiden. Vår chef kommer 
alltid och tittar till oss ungefär då och 
stannar kvar lite olika beroende på hur 
mycket det är att göra. Idag kom det en 
annan tjej också. Vi är totalt fyra som 
jobbar där, alla på heltid. Det är tre per 
dag, så det är bara en som har ledigt... 
Sen får jag ta lunch nån gång när jag 
börjar bli hungrig. Jag slutar jobba kl.14 
efter 10 timmar.

F: Vad har ni för villkor och 
anställningsförhållanden?

Helena: Jag är provanställd på 6 
månader. Och det känns rätt bra då jag 
inte vill stanna så länge. Därför har jag 
inte heller kollat igenom papperen o så 
om vad som gäller särskilt noga. Därför 
vet jag inte allt om våra villkor. Men det 
är väl mest som det är i restaurangbran-
schen antar jag. Fast SSP, Scandinavian 
Service Partner, är väl ett rätt bra före-
tag eftersom det är så stort.

REVOLUTION: I ett flygblad som vi 
hade tänkt att dela ut till anställda på 
Arlanda inför den strejk som lastare och 
terminalanställda hade tänkt att gå ut i 
tidigare under hösten så skrev vi bl.a. 
så här: ”Det är givetvis inte bara lastare 
som ser sina anställningsförhållanden 
angripas. På Arlanda och andra flyg-
platser berikar sig arbetsköpare inom 

restaurangbranschen, i städbranschen 
osv genom att betala låga löner, erbjuda 
osäkra anställningar och dåliga arbets-
tider till hårt arbetande ungdomar, kvin-
nor och invandrare. 

F: Hur ser din bild ut i jämförelse med 
det vi säger?

Helena: Det är ju verkligen ett slitjobb, 
det är de ju. De är ju så många som vill 
jobba så arbetsgivarna behöver inte oroa 
sig. Det är långa pass. Och det är inte så 
himla bra betalt precis, jag får 81 kronor 
i timmen i grundlön. Vi är ju som sagt 
fyra som jobbar heltid. Om nån är sjuk 
så måste jag hoppa in, oavsett ifall jag 
är ledig. Så det är ju inte så bra... alls. 
En timmes rast har vi på tio timmars 
dag så.. ja, det är ju inte riktigt perfekt 
precis. 

�    



F: Vilken politisk fråga känns viktig för 
dig?

Helena: Man upprörs över så mycket. 
Det finns så mycket brister i samhället. 
Det känns som att jämlikhet är det vik-
tigaste. Det tror jag är grunden för det 
mesta. Vore det jämlikt så skulle nog det 
mesta lösa sig. Jag tänker inte bara på 
jämlikhet mellan kvinnor och män, utan 
också mellan klasser. Om alla skulle bli 
lika mycket värda – i allas ögon – så 
skulle man säkert lyssna mer på varan-
dra och ta till sig mer. Förstå varandra 
bättre. Det är väl egentligen lösningen 
på allt. 

F: Vad tycker du om den nya regerin-
gen?

Helena: Ja.. för det första har jag inte 
märkt så stor skillnad. Men det kom-
mer nog mer framöver. Det blev mycket 
mindre skillnad än jag trodde att det 
skulle bli på kort sikt. Men det man hör 
tycker jag inte är särskilt positivt. Det 
här med att sätta betyg i så låg ålder.. 
och att vården ska bli dyrare och att allt 
ska privatiseras o så.. det är inte alls bra 
tycker jag. Så jag har en rätt negativ syn 
på regeringen. q

Helena berättar att de ibland kan 
jobba i sex-sju timmar i sträck. Några 
småraster har dom inte. Ibland, när 
planen är försenade, får dom jobba över. 
Då går det inte att gå hem. Helena vet 
inte om facket finns på hennes arbet-
splats. Ingen har informerat henne om 
vilket fack det skulle vara och hon vet 
inte om hennes arbetskamrater är med. 
För henne personligen känns det inte så 
aktuellt då hon bara ska jobba en månad 
till, men självklart tycker hon att det är 
bra att organisera sig om man tror på 
något och om man kan göra något för 
att förbättra situationen. 

Carl och Charlotte får ändå priset för något som är relaterat till 
ett fenomen som är minst lika utbrett i partiet för lag och rättvisa 
som privatiseringspolitik och lönelyft för de redan rika: utnyt-
tjandet av svart arbetskraft. Bland de 15 moderata statssekreter-
arna i regeringskansliet har åtminstone 10 utnyttjat svartarbete. 

Carl och Charlotte är i denna mening representativa för ett 
mycket utbrett fenomen. Det är främst detaljerna som vi fastnat 
för och som gör att Cederschiöldarna avgår med segern. Inte 
bara har man utnyttjat svart städhjälp i 13 år, sedan 1994. Här 
handlar det inte om någon tillfälligt inhyrd snickare eller elek-
triker. Dessutom har man nedlåtit sig att betala en liten skitlön 
på ynka 80 kronor i timmen för att få hushållsarbetet i fyrarum-
maren i centrala Stockholm gjort. De anställda har stått för 
skurning och dammtorkning, strykning av skjortor och blusar 
och sporadisk tvätt av mattor och gardiner. Arbetet har omfattat 
3 timmar varannan vecka. 

Ingen övertidsersättning - ingen löneförhöjning!
Övertidsersättning har inte betalats ut och ingen extra ersättning 
tillkom då sonen Sebastians etta i samma port på Birger Jarls-
gatan 118 lades till arbetsuppgifterna. När städarna så slutligen 
tog mod till sig och krävde en löneförhöjning, efter åtta år i tjän-
st, då blev svaret blankt nej. Städarna fick ju trots allt parkering-
savgiften på 10 kronor betald! 

När städarna protesterade mot denna orättvisa fick det slutligen 
vara nog. Det var droppen som fick bägaren att rinna över. Paret 
Cederschiöld blottade brynjan, drog svärdet och satte klackarna 

i golvet. Städarna avskedades i vad vi förmodar var en hård 
men god moderat arbetsmarknadspolitisk ton och ersattes 
av några invandrare som kunde tänka sig att jobba för ännu 
lite mindre. Så slogs ytterligare ett slag för den fria konkur-
rensen! 

Skämt å sido, och skrattet fastnar snabbt i halsen då man des-
sutom betänker att paret Cederschiöld bara förra året håvade 
in 2 miljoner kronor i lön. 

Vinnare efter hård konkurrens!
Priset då? Paret belönas med ett gratisex av REVOLU-
TION som skickas på posten. Vi bjuder på portot så klart! 
En viktig konkurrent till paret var annars företaget Carnegie, 
en svensk motsvarighet till skandalföretaget Enron som av 
utföräljningsminister Mats Odell anförtroddes med den 
hedervärda uppgiften att sälja ut statligt ägda storföretag för 
en spottstyver. Ni som kommer ihåg det minns att affären inte 
gick i land då det snart visade sig att Carnegie sysslat med 
skumrasksaffärer och kraftigt överdrivit sina tillgångar... 

Cederschiöldarnas små snesteg framstår som obetydliga då 
direkta representanter för kapitalistklassen bjuds in för att 
sköta utförsäljningen av våra gemensamma tillgångar. Det 
var en splittrad domarkår som ändå enades om att ge priset till 
Cederschiöldarna. Oenigheten bestod i huruvida ett företag 
kan betraktas som en person i juridisk mening. Tills det råder 
klarhet i denna fråga fortsätter priset att gå till de köttsliga 
försvararna av kapitalismen! q

Carl och Charlotte Cederschiöld
Månadens borgarsvin: 

Detta nummers utmärkelse till ”Månadens borgars-
vin”, den andra och sista för året, går oavkortat till 

Carl och Charlotte Cedershiöld. Den förre har länge varit 
Moderaternas starka man i Stockholm och är en ökänd 
privatiseringsivrare. Den senare har under många år suttit 
med i EU-parlamentet och där bl.a. röstat för 100-procen-
tiga lönelyft till de stackars politikerna. Men sådant sysslar 
de flesta Moderatpolitiker med. Det skulle inte falla oss in i 
att utdela vårt hedervärda pris för sånt småskuret... 

Högsta Domstolen
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Högsta Domstolen

Den första diskussionen under stud-
iedagen gällde hur vi kan agera in-
ternt i organisationen. Vi kom fram 
till följande:

► Vi bör alltid som praxis använda oss 
av talarlista med handuppräckning. En 
mötesordförande bör ansvara för att 
se till att ordet fördelas rättvist.
► Vi använder oss av positiv dis-
krimnering: på våra möten bör unga 
eller mer oerfarna medlemmar och 
kontakter, i synnerhet dem som inte 
brukar ta ordet, få förtur och plac-
eras högst på listan när man räcker 
upp handen.
► Vi tillämpar diskussionsrundor 
där alla medlemmar i tur och ord-
ning får möjlighet att säga vad de 
tycker (men vi tvingar ingen att 
prata så klart).
► Vi ser det som viktigt att vi varvar 
politiska aktiviteter med mer socialt 
inriktade och lättillgängliga aktiv-
iteter för att stärka banden mellan 
medlemmar för att balansera aktiv-
ismen och göra den roligare! Besök 
på biografer, filmkvällar och middagar 
bör arrangeras regelbundet för att skapa 
en bra kultur och solidaritet i gruppen.
► Vi försöker vara uppmärksamma på 
jargongen i gruppen. Vi säger ifrån när 
någon drar ett sexistiskt eller nedlåtande 
skämt. 
► Då behovet föreligger, eller då 
tillfälle ges och någolunda regelbundet, 
organiserar vi tjejmöten och killmöten 

i gruppen. Vi kopplar sedan sådana 
mötesformer till en gemensam diskus-
sion i hela gruppen. Poängen är inte 
att förstärka segregation och skillnad. 
Tvärtom syftar det till att motverka 
könsskillnaders betydelse och en nega-
tiv arbetsdelning i gruppen. Vi vill un-

dvika att bara tjejerna håller på med 
kvinnokamp eller att bara HBT-med-
lemmar sysslar med HBT-kamp (HBT 
står för homo-, bi- och transsexuella). 
Målet måste alltid vara att diskussionen 
om hur vi ser till att Revo är en välko-
mande grupp för såväl tejer som de med 
invandrarbakgrund, HBT-personer osv 
måste behandlas som en fråga för hela 
organisationen. 

► Vi ser samtidigt vinsten med att skapa 
forum där tjejer och killar var för sig kan 
diskutera diskutera sina erfarenheter av 
sexism. Precis som det kan vara lättare 
för en tjej att sätta ord på erfarenheter 
av kvinnoförtrycket tillsammans med 
andra tjejer så kan det vara positivt för 

killar att prata om sina erfarenheter 
av mansrollen, av sexism och hur 
man själv har agerat sexistiskt med 
andra killar. Sådana möten har vi-
sat sig vara produktiva just för att 
erfarenheterna av det kvinnoför-
tryckande och sexistiska klassam-
hället skapar olika förutsättningar 
för tjejer och killar. 
► Sådana möten, som också kan 
organiseras på grundval av etnic-
itet och sexualitet, kan också spela 
en viktig roll om någon upplevt 
diskriminering i REVOLUTION 
och vill ta upp detta med den so-
cialt förtryckta grupp man tillhör.
► När vi har större möten försöker 
vi systematiskt hålla smågrupps-
diskussioner i anslutning till de ge-
mensamma. Det är ofta lättare för 

osäkra och nya medlemmar att komma 
till tals i mindre grupper. Detta stärker 
både den kollektiva diskussionen och 
självförtroendet i gruppen.
 
Apropå vårt utåtriktade arbete kom 
vi fram till följande:

► REVOLUTION bör vara en grupp 
som i hög grad profilerar oss i kvin-

REVOLUTION för alla! 

Det kapitalistiska klassamhället är, trots den formella 
jämlikhet som råder i de flesta borgerliga demokratier 

i Västvärlden, genomsyrat av klassförtryck, kvinnoförtryck, 
sexism och rasism. Detta återspeglas inom vänstern på så vis 
att unga kvinnor och invandrare ofta utgör en minoritet i 
de flesta ungdomsorganisationer. Så även i REVOLUTION. 
Trots att vi utvecklats i positiv riktning under det senaste 
året består en majoritet av medlemarna av killar med svensk 
bakgrund. Detta är inget vi sticker under stol med – det är 
ett problem som vi måste förhålla oss till på ett medvetet 
sätt. Målet måste helt enkelt vara att bli den organisation 
som går i spetsen i kampen mot de olika formerna av för-

Rapport från diskussioner om antisexism och integration i 
förhållande till organisationens arbete, från studiedagen 
den 29 sept.

tryck, och att organisationen leds av unga representanter 
för de förtryckta grupperna.

Nedanstående punkter är en något modifierad samman-
ställning av de förslag som kom upp i diskussioner om 
detta problem under en studiedag i september. Det är sa-
ker som syftar till att göra REVOLUTION till en välkom-
nande grupp som det ska vara lätt för alla intresserade 
ungdomar att bli en del av. De syftar till att göra oss bättre 
på att medvetet agera för att stärka unga kvinnors, etni-
ska minoriteters och andra minoritetsgruppers ställning 
och position i REVOLUTION. 
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nokamp, antisexistisk och antirasistisk 
kamp och utåt visa att vi tar frågan på 
allvar. 
► Vi bör återkommande ta upp frågor 
som rör kvinnors och andra socialt för-
tryckta gruppers situation i vår tidning 
och på hemsidan. 
► Vi ska ge kvinnor, invandrare och 
personer från andra socialt förtryckta 
grupper stort utrymme i vårt arbete 
(både internt och utåt). Vi uppmuntrar 
personer ur socialt förtryckta grupper 
att hålla inledningar på våra möten, att 
ta ledande roller i våra kampanjer, på 

demonstrationer osv. 
► Vi tänker också på att ge tillräckligt 
stöd för att en kamrat som väljer att ta 
en ansvarsroll i något sammanhang ska 
känna sig så trygg som möjligt i denna.
► I vårt rekryterings- och kontaktar-
bete på demonstrationer och i kampan-
jer prioriterar vi att prata med ungdomar 
som tillhör socialt förtryckta grupper. 
Inte minst killarna i organisationen har 
ett ansvar för att i det utåtriktade arbetet 
tänka på detta.
► De manliga medlemmarna bör tänka 
på att vi bör relatera till såväl kontakter 

på demonstrationer som i gruppen på 
samma sätt oavsett om det är en kille 
eller en tjej. Det kan lätt bli så att killar 
p.g.a. könssegregeringen i klassamhäl-
let och den medföljande osäkerheten 
inför motsatt kön, i sitt sätt att relatera 
till potentiella kontakter återskapar en 
situation där killar diskuterar politik och 
“seriösa frågor” främst med andra killar 
samtidigt som diskussioner med tjejer 
blir mer opolitiska. Detta faller under 
både internt och utåtriktat arbete. q

När och var man började använ-
da sig av tortyr har man ingen 

information om. Men det är tydligt 
att det finns ett direkt samband mel-
lan tortyr och klassamhällets fram-
växt. Av det man vet så tycks det 
som att mark- och slavägare var den 
första gruppen som började tortera. 
Slavarna utsattes då för tortyr för att 
öka sin produktion.

Den period som föregick den kapital-
istiska utvecklingen i Europa brukar 
man kalla medeltiden. Det var en tid då 
vetenskapen ej hade utvecklats. Den be-
traktas som barbarisk i motsats till den 

senare moderna tiden. Det fanns inget 
Förenta Nationerna som proklamerade 
mänskliga rättigheter, rättigheter som 
slog fast alla människors lika värde.

Idag har det gått hundratals år sedan 
medeltiden, stora steg har tagits. Istället 
för att hota våra nutida motsvarigheter 
till vetenskapsmän som Galileo Gali-
lei (som gentemot katolska kyrkan på 
1600-talet hävdade att det var solen och 
inte jorden som befann sig i centrum i 
vårt solsystem) med avrättning så ger vi 
dem nobelpriser. Istället för att förgifta 
vår tids  motsvarigheter till Sokrates så 
skålar vi med dem. För inte länge sedan 
tog det flera dagar för ett brev från en 
vän att komma fram, men idag kan vi 

hålla kontakten genom ett 
e-mail som inte tar mer än 
någon hundradels minut. 
Idag så får dom flesta 
makthavare sin makt if-
rån väljarna i val, och inte 
som förr från gud. Är det 
inte bra?

Men låt oss då återgå till 
tortyr. När man tänker på 
all utveckling så kan man 
inte tro att det, trots så 
mycket förändring, fort-
farande förekommer tor-
tyr. Till och med mer än 
vad det förekom på me-
deltiden. Det har i själva 
verket inte varit tal om att 
ta bort tortyr sedan me-

deltiden, istället har verktygen för tortyr 
mordeniserats. Och det är inte konstigt. 
När tortyr förekom på medeltiden, var 
det inte så att man inte visste eller inte 
förstod att man inte ska tortera. Det var, 
och är fortfarande, ett verktyg hos kapi-
talisterna för att behålla sin makt. 

Tortyren kan bara slutgiltigt försvinna 
den dagen då kapitalismen är krossad. 
Kapitalismen vill alltid ha billig ar-
betskraft. För att uppnå detta så måste 
kapitalismen ofta stödja aggressiva 
diktaturer till makten. Det är mycket 
tydligare i de s.k. utvecklingsländerna. 
Ett exempel är Iran under Shahens tid 
(Shahen styrde fram tills 1979 års revo-
lution). Företaget Iran National hade 
ett eget tortyrrum. I samma land tidi-
gare i år så klippte man av tungan av 
busschaufförernas fackföreningsledare 
för att han krävde löneökningar åt ar-
betarna. 

I väst så ser det annorlunda ut. Här kan 
du inte hitta tortyrrum hos företagen. 
Kanske för att det knappt finns några 
företag kvar? Var har dom här företagen 
tagit vägen? Dom finns där det finns bil-
lig arbetskraft!

Hur kan man tvinga arbetskraft att job-
ba billigt? Tortyr! Den fjärde september 
kunde man i Metro läsa om ett litet ex-
empel på tortyr från det moderna Euro-
pa. På företaget ”Gokaldas Export” som 
är ett av Indiens största klädföretag, 
som även producerar H&M´s kläder, så 

krönika

Tortyr - ett verktyg för att behålla kapitalismen

Amerikansk soldat i tjänst
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betalar dom endast 16 kronor för 9 tim-
mars arbete till sina anställda. Varje dag 
svimmar i snitt 15 anställda på grund 
av den höga arbetsbelastningen. Är inte 
detta tortyr?
 
Enligt världshälsoorganisationen så 
finns det över 820 miljoner människor 
som lider brist på mat. Varje år ökar 
denna grupp med 4 miljoner människor. 
Är inte hunger en form av tortyr? 

Europas polis har många gånger bevi-
sat att den inte skiljer sig mycket från 
Burmas polis när det gäller förtryck 
och tortyr. Demonstrationerna i Göte-
borg vid EU-toppmötet samt G8-mötet 
i Rostock är exempel på när polisen ag-
erat brutalt och skjutit och misshandlat 
protesterande för att skydda de rika och 

mäktiga.

Kapitalisterna måste tortera för att 
kunna behålla sin ställning. Därför söker 
de sig till länder där pro-imperialistiska 
diktaturer regerar. I boken ”Imperialis-
men, kapitalismens högsta stadium” 
så visade Lenin på hur mycket vinsten 
ökade genom att kapitalet förlade sin 
produktion i de koloniala länderna som 
domineras av de imperialistiska mak-
terna.

Den välfärd som finns i västvärlden, 
t.ex. socialbidrag, är inget bevis för 
Västvärldens välvilja, eller att kapitali-
sterna har ändrat attityd. Det är fortfar-
ande så att på det företag i Indien som 
producerar för marknaden i Väst så 
svimmar 15 personer dagligen. q

Maryam

filmtips

Michael Moore’s Sicko: Sjukt bra film!
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Den amerikanske filmskapa-
ren Michael Moores filmer 
väcker alltid uppståndelse 

och brukar vara populära, inte minst 
i Sverige. Senaste rullen handlar om 
den amerikanska sjukvården, och 
visar vilka konsekvenser privatiserad 
vård får i praktiken. 

Det är ingen skön bild som målas upp. 
Som vanligt i Moores filmer blandas 
dokumentära och smålustiga avsnitt 
där Michael Moore själv ger sig ut på 
undersökningar med allvarligare in-
tervjuer och reportage, samt faktaspäck-
ade miniklipp. 

Rätten till bra, gratis och rättvis vård 
är en fråga som ibland kan hamna i 
skymundan, men i Sicko blir frågan in-
tressant. Vårdtagare och anhöriga kom-
mer till tals och berättar riktiga skräckh-
istorier om hur fattiga, sjuka människor 
dör eller kastas ut på gatan för att de inte 
kan betala för sig. En mamma berättar 
till exempel med tårar i ögonen om hur 
hennes dotter dog av vanlig feber efter 
att hennes försäkringsbolag vägrat be-
tala för vård på det sjukhus hon tagit 
dottern till.

Det blir tydligt att rätten till vård är en 

klassfråga, och att privata, kapitalis-
tiska företag inte på något sätt gynnar 
fattiga vårdtagare. Sicko är en enda lång 
propagandafilm mot vinstintressen i 
sjukvården, och för en offentlig sjukvård 
i USA. Filmens skarpa kritik av girig-
bukarna i vårdbranschen mattas dock av 
på grund av Michael Moores okritiska 
hyllning av den offentliga sjukvård som 
finns i t.ex. Storbri-
tannien och Kanada. 
Även vi i Sverige 
vet att kampen inte 
är slut bara för att 
sjukvården är of-
fentlig.

En annan fråga där 
Sicko brister är på 
hur vi ska nå till 
denna kostnadsfria 
vård för alla. Moore 
tror starkt på att man 
kan rösta bort vård-
bolagens makt, kan-
ske via en ”snällare” 
socialdemokratisk 
politiker eller rent-
av pro-kapitalistis-
ka Hillary Clinton. 
Vi får inte gå på 
det tricket. Medan 

Sicko är en grymt intressant film, ro-
lig och sorglig, samt ett hårt slag mot 
våra egna, privatiseringsivriga moder-
ater, måste vi också kämpa offensivt för 
vården, och mot vinstintressen i allt det 
vi behöver för att leva i samhället.   

Svante Persson

Michael Moore i väntrummet

q

USA torterar i Abu Graib, Irak
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Nytt krig i sikte?Imperialismen verkar hota med 
ett nytt imperialistisk krig, denna 

gång mot Iran. De påhejas av samma 
politiska krafter som stödde Irak-
kriget, och på hemmaplan manar 
det alltid bombsugna Liberala Ung-
domsförbundet EU och USA att ”gå 
i allians för att utöva maximala på-
tryckningar på Iran”. Oavsett om ett 
nytt krig förespråkas eller inte, står 
det tydligt att pressen ökar på Iran.
Hur kan Irans folk bli fritt från för-
tryck och den diktatoriska regimen, 
och hur ska vi revolutionärer ställa 
oss vid ett angrepp på Iran?

Utrikesexperter och bedömare är inte 
helt säkra på om ett anfall är aktuellt. 
Men om man tittar på retoriken från 
Bush-administrationen, i media, och 
från högern, märker man att det finns 
kusligt många likheter mellan det som 
sker nu och upptakten till Irakkriget 
2002-2003. Precis som då finns det både 
skäl man anger, och skäl som verkligen 
ligger bakom, att föra krig, och det är 
viktigt att socialister kan se igenom pro-
pagandalögnerna. 

USA klagar förstås på att Iran sägs 
försöka skaffa kärnvapen. År 2002-
2003 sade man att Saddam Hussein 
hade ”massförstörelsevapen”, och Tony 
Blair pratade till och med om att Sad-
dam kunde nå London med en bomb 
på ”45 minuter”. Efter invasionen, eller 
redan innan, blev det såklart tydligt att 
det här var lögner. Nu heter det att Iran 
har kärnvapen, eller försöker skaffa sig. 
USA har flera gånger försökt driva ig-
enom sanktioner mot landet med detta 
som ursäkt, och ligger på FN:s atom-
energiorgan, IAEA, för att de ska in-
spektera. Iran samarbetar dock med 
IAEA, och IAEA:s ordförande har gång 
på gång slagit fast att Irans kärnkraft 
är just bara civil kärnkraft, att de inte 

bryter mot några in-
ternationella lagar, att 
inga tecken finns på 
att Iran försöker skaffa 
kärnvapen, och att de 
knappast skulle kunna 
göra det även om de 
ville. Om det var ett 
problem skulle USA 
lika gärna kunna at-
tackera Egypten, som 
nyligen sagt sig vilja 
skaffa kärnkraft. Eller, 
för den delen, Israel, 
Pakistan och Indien.

Men dessa är ju ”al-
lierade” länder. Bush 
vet också att det här är 
ren propaganda: han 
uttrycker det som att Iran kan skaffa sig 
”kunskap” eller ”kapacitet” att kunna 
utveckla kärnvapen någon gång i en av-
lägsen en framtid. Ett ganska vagt skäl 
att gå till krig med någon!

Andra argument som tas upp är att Iran 
sägs stödja terrorism. Ännu något vi kan 
känna igen från Irak. Dessa har USA 
dock inte kunnat bevisa på något sätt. 
Vidare säger man att Iran är ett ”hot mot 
omvärlden”, främst då imperialismens 
älsklingsland, Israel. Detta trots att vi 
pratar om ett land med en ekonomi som 
Finland, och en årlig försvarsbudget på 
knappt fem miljoner dollar. USA:s BNP 
är 68 gånger högre än Irans, och dess 
försvarsbudget 110 gånger högre. Israel, 
och alla arabländer, förutom Syrien och 
Irak, är öppet eller i smyg motståndare 
till Iran. Dessutom erkänner Israel att 
de med lätthet skulle kunna slå tillbaka 
ett möjligt iransk anfall. Ändå förväntas 
vi gå på att Iran står redo att invadera 
världen och införa en islamsk-fascistisk 
diktatur.

Det sista skälet USA brukar ta upp, 
och som jag tror man knappt behöver 
förklara hur skrattretande det är, är att 
Iran är odemokratiskt, och att USA be-
hövs för att införa demokrati. Självklart 
stämmer det att Iran under mullorna är 
en fruktansvärd diktatur, där inte minst 
arbetarkämpar, fackligt aktiva, vänster-
aktivister, homosexuella och kvinnor, 
utsätts för hård repression, fängslas, 
torteras och mördas. Men frågan är om 
USA kan lösa detta problem. Det räcker 
ju med att titta på Irak och Afghanistan, 
på tortyrlägren Abu Ghraib och Guan-
tánamo, på hela den enorma mänskliga 
katastrof ockupationen har inneburit, 
för att inse att USA varken vill eller kan 
”demokratisera”. Dessutom säger USA 
knappt något om diktaturen Saudiara-
bien, som står på USA:s sida, och har 
inga problem med att alliera sig med 
Pakistans diktator, Musharraf. När USA 
pratar om att demokratisera brukar det 
istället handla om att bryta ned, kon-
trollera, och, framför allt, öppna upp för 
imperialismen och marknadskrafterna.

antiimperialism
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Kamp mot militärdiktaturen
Pakistan: Ögonvittnesskildring från Lahore

Detta, tillgången till oljan, och att ingen 
makt i det redan instabila Mellanöstern 
får tillåtas sticka upp huvudet mot im-
perialismen, är orsakerna till vapensk-
ramlet mot Iran. Med Irak i katastroft-
illstånd är krigshetsarna livrädda att 
Iran ska stiga fram som en ny makt i 
området.

Hur ska då socialister och revolution-
ärer ställa sig inför krigshotet? Som i 
varje situation där det finns förtryckta 
och förtryckare måste vår solidaritet 
vara med de förstnämnda. Vi stödjer 
den iranska arbetarklassens växande 
kamp mot regimen, mot förtrycket mot 
kvinnor och HBT-personer, och de iran-
ska kapitalisterna. Men om USA skulle 
få invadera Iran skulle det innebära än 
mer förtryck och exploatering för de 
iranska massorna.

Därför säger vi – försvara Iran! Med 
det menar vi att alla ungdomar och ar-
betare världen över som motsätter sig 

krig och imperialism måste kämpa för 
att USA:s offensiv slås tillbaka, och att 
de besegras om de angriper Iran. Om ett 
anfall sker kommer motståndet såklart 
framför allt att komma från den iranska 
armén. Det förändrar dock inte vår po-
sition – vi stödjer alla som i praktiken 
kämpar mot en imperialistisk interven-
tion. Precis som i Irak, kommer många 
i Iran som vill slå tillbaka USA inte ha 
något val än att gå med i regimens mil-
itära motstånd.

Vårt villkorslösa försvar för alla som 
gör militärt motstånd vid en eventuell 
attack på Iran betyder absolut inte att vi 
försvarar regimen politiskt. Vi vill ock-
så se miljonärsmullornas skräckvälde 
falla. Men det kan bara de iranska mas-
sorna se till. I motståndet mot ett krig 
måste vi arbeta för att stödja socialister 
i Iran, så att de, samtidigt som de slår 
mot angriparna, kan leda det verkliga 
alternativet till seger – en socialistisk 
revolution i Iran.

Svante Persson

En mer utförlig artikel om Iran finns på 
vår hemsida. Kampen fortsätter – krossa 
imperialismen! q

I Pakistan har general Musharraf, 
en militärdiktator som är allierad 

med USA och som styrt landet med 
järnhand de senaste åtta åren, utlyst 
undantagstillstånd och upphävt alla 
demokratiska rättigheter. 

Musharrafs agerande är ytterst ett svar 
på en växande radikalism och vilja att 
störta hans militärdiktatur från breda 
grupper av arbetare och förtryckta. Det 
senaste slaget utdelade Musharraf efter 
att högsta domstolen hotat att ogiltig-
förklara det senaste valresultatet som 
skulle ha förlängt Musharrafs period 
vid makten med ytterligare 5 år. Den 
väpnade delen av staten har nu gått till 
angrepp mot statens juridiska institu-
tioner då dessa visat alltför mycket av 
självständighet gentemot den verkliga 
makten. 

I skrivandets stund har nästan 6 000 
advokater och politiska oppositionella 

gripits i Musharrafs ”kamp mot ter-
rorn”. Om inte massorna revolterar är 
risken stor att Pakistan utvecklas till en 
ännu brutalare polisdiktatur där all makt 
läggs i händerna på reaktionära krafter. 

Följande vittnesskildring är ned-
skriven av REVOLUTION-medlemmar 
på plats i Pakistan, kam-
rater som under de senaste 
månaderna byggt upp en ny 
organisation för att samla 
revolutionära ungdomar 
och arbetare – Revolution-
ära Socialistiska Rörelsen. 

Vittnesrapport
“Idag, måndagen den 5 no-
vember, har jurister inlett 
tre dagar med protester mot 
det undantagstillstånd som 
inleddes i lördags. General 
Musharraf har i praktiken 
berövat dem varje sken av 
juridiskt oberoende. Dom-

stolarna stängdes i alla städer i Pakistan. 
Liksom i mars, när jurister gick ut på 
gatorna i opposition till suspensionen 
av överdomare Chaudhry, utmanade 
juristerna idag ännu en gång militärens 
makt. Men deras aktioner är ännu modi-
gare nu, med tanke på det fullständiga 
förbudet mot offentlig politisk aktivitet 

Arga advokater slår tillbaka!



och massomfattande gripanden av op-
positionens aktivister – vilka uppgår till 
flera tusen sedan i lördags (3 novem-
ber).

I Lahore samlades över 2 000 jurister, 
stängde dörrarna till domstolens salar 
och slöt sig samman i domstolens byg-
gnader. När de samlades återspeglade 
atmosfären den spända och skrämda 
känslan hos befolkningen i stort, men 
den kombinerades med en beslutsam-
het att kämpa. Deras budskap kunde 
inte vara tydligare: nu var det dags att 
ta ställning. Redan från början kunde en 
tydlig uppdelning iakttas hos juristerna. 
Talare vid mötet underströk behovet att 
inte svara med våld mot polisens pro-
vokationer, medan en militant majoritet 
var beredd att kämpa. Samma personer 
namngav också general Musharrafs re-
gering som fienden – och gick därmed 
utöver försvaret av domstolarnas 
oberoende av hans diktat.

Juristerna marscherade ut ur domstols-
byggnaden och tvingade ut agenter från 
säkerhetstjänsten som var klädda i van-
liga kläder (de var tydligt urskiljbara 
från de jurister klädda i svart kostym 
som samlades i stora grupper). En man 
i svart kostym konfronterades av ju-
rister som inte kände igenom honom, 
och frågade vem han var. Han svarade 
att han var ”chef för IB” (Pakistans an-
dra underrättelsetjänst efter ISI). Han 
örfilades utan vidare ceremonier och 
jagades ut från gården – och tvingades 
hoppa över staketet runt domstolsbyg-
gnadens gård.

Polisen hade posterat sig inne på dom-

stolsbyggnadens gård, och juristerna 
började knuffa tillbaks dem med avsikt 
att marschera på gatan. I de första sam-
manstötningarna föreföll polisen vara 
överraskad inför folksamlingens beslut-
samhet. När polisen använde batonger 
för att försvara sina positioner, plockade 
folksamlingen upp stenar och använde 
som vapen. För en stund tvingades 
polisen tillbaka och ut från gården. Men 
trots folkmassans beslutsamhet fanns 
det inget organiserat självförsvar. När 
polisen började skjuta in tårgas och fick 
förstärkningar trycktes folkmassan till-
baka och började springa. Led efter led 
av poliser anföll och slog människor 
utan urskiljning när de flydde tillbaka 
till domstolsbyggnaden. Polisen jagade 
in folkmassan i domstolsbyggnaden och 
därefter följde tre timmars strid.

Rörelsen försvarade sig stoiskt mot en 
stat som proklamerat undantagstillstånd 
mot folket. Många jurister, åtminstone 
flera hundra, greps enbart i Lahore; mer 
än tusen greps i hela Pakistan, vilket 
ökade det antal som haffats under de 
senaste dagarna. Vid det inledande 
mötet hälsade en affisch de domare som 
vägrat underteckna lojalitetseden med 
budskapet: ”Vi hyllar er”, och tillfogade 
att de enbart erkände den gamla högsta 
domstolen, vars sista beslut förklarade 
att Musharrafs undantagstillstånd är 
olagligt. De domare som vägrade un-
derteckna eden, inberäknat den förre 
överdomaren, befinner sig nu i inoffi-
ciell husarrest och kan inte lämna sina 
hem.

Detta understryker den oerhörda split-
tring och kris som nu existerar i den 
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pakistanska staten och härskarklassen. 
Musharraf må ha överfört all makt i 
sina händer men detta är en desperat 
handling från en man som är på väg att 
förlora kontrollen över Pakistan. I och 
med att västmedia starkt har kritiserat 
hans aktioner, befinner han sig nu under 
ett omfattande tryck. En återspegling 
av detta tryck var de rykten som spreds 
idag om att Musharraf förlorat stödet 
från arméns överkommando och be-
fann sig i husarrest. De spreds i så stor 
omfattning att regeringen tvingades de-
mentera dem.

Vågen med repression mot oppositionen 
har lyckats skapa ett rädslans klimat på 
gatorna. Än så länge har Benazir Bhut-
tos PPP undgått de massgripanden som 
drabbat Rättvisepartiet, PML-N och 
vänstern. Deras språkrör vid domstolen 
i Lahore sade att de inte skulle stöda en 
regering under Musharraf. De befinner 
sig återigen i samtal med oppositionens 
partier om ”motstånd”. Men de har sagt 
sådana saker många gånger förut, bara 
för att återta dem. Inget av de borg-
erliga partierna har sammankallat de 
massdemonstrationer och aktioner som 
så desperat behövs för att göra motstånd 
mot statens undantagstillstånd.

Trots skräckens övervikt bland männi-
skor, kan det inte råda något tvivel om 
att det skulle bli ett överväldigande svar 
ifall masskrafter i denna kritiska stund 
gav en tydlig ledning – folket hatar 
nu Musharraf och generalerna mer än 
någonsin. Just i år har de visat att de är 
beredda att gå ut på gatorna i stora antal 
för att göra motstånd. 

Juristernas rörelse besegrades idag fy-
siskt men de vann en politisk seger. De-
ras mod kan och måste inspirera mas-
sorna att gå ut på gatorna och motsätta 
sig militärens styre. Men blotta antalet 
aktivister som gripits idag, inberäknat 
juristerna, kan innebära att morgonda-
gens demonstrationer inte får samma 
omfattning. 

Men i slutändan förblir regeringen i 
djup kris. Börserna föll starkt även idag. 
Framför allt är regeringen, trots vapen-
vilan nyligen, tvingad av Förenta stater-
na att utkämpa ett krig i gränsområdena 
till Afghanistan som inte kan vinnas. 
Det betydande antalet pakistanska sol-
dater som dör för detta krig undergräver 
militärregimens maktbas.” q

Kamrater i Revolutionära 
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Nu hör vi inte mer från Burma. 
Nu sitter munkarna antingen 
i  celler eller är döda. På olika 

demokratikämpars bloggar kan man 
läsa om hur den brutala regimen gör 
räder mot kloster. ”De beordrade sys-
tematiskt alla munkar att ställa sig på 
led och slog och krossade var och ens 
huvud mot klostrets tegelmurar. En 
efter en föll de fredliga munkarna, 
som inte gjorde motstånd, till marken 
skrikande av smärta.”

Man får inte höra den utmanande och 
vackra poesin av Aung Than och Zeya 
Aung, och inte heller ta del av journali-
sten U Win Tins okrossbara vilja, som 
vid 77 års ålder gör bläck med hjälp av 
tegeldamm från fängelseväggarna och 
skriver med en penna gjord på bambu. 
Vilken ära dessa är för mänskligheten 
med sin kamp samt vilken skam de 
bringer åt de som med sin korruption och 
tystnad matar monstret som styr Burma. 
 
Militärjuntan har en historia av brutalt 
förtryck. Den mest kända massakern i 
Burma ägde rum 1988 när militären bru-
talt sköt ner den fredliga revolutionen 
och slaktade upp emot 3000 männis-
kor. Man kan se likhetenerna med den 
burmesiska regimens sätt att ta itu med 
opposition och landets huvudallierade, 
Kina, som genomförde en liknande 
massaker vid Himmelska fridens torg 
1989. I båda fallen handlade det om ett 
beräknat försök att förgöra en ny gen-
eration militanter och krossa den stora 
massans motstånd.

Man ska se upp med mediarapporterin-
gen. Det är på modet att reducera saker 
i personligheter, och media gillar den 
sentimentala versionen av verkligheten. 
Detta kan ofta vara missledande – vilket  
man kan se speciellt hos de korrupta 
politiska figurerna i det ”demokratiska” 
Väst med Laura Bush och Condalezza 
Rice i spetsen. Dessa sade sig stödja den 
burmesiska frihetskampen. Det är inte 
lite ironiskt, och ett uttryck för enormt 
hyckleri, då de allra största företagen 
i Burma är just amerikanska eller brit-
tiska företag. 

Chevron, som Rice själv sitter i sty-
relsen för, är en av de stora aktörerna 
som finansierar juntan. Andra företag 
som betalar stora summor till militär-
generalerna är amerikanska Caterpil-
lar, GlaxoSmithKline (Storbritannien), 
Total (Frankrike), Siemens (Tyskland), 
Swift (Belgien), Daewoo och Hyundai 
(Sydkorea). Det är självklart att en om-
fattande bojkott av handel med Burma 
skulle slå hårt mot regimen! Borgerliga 
politiker, försvarare av företagens prof-
iter, har dock gjort gällande att sank-
tioner är meningslöst med argumentet 
att landet är för slutet för att låta sig 
påverkas, alternativt att handeln med 
Kina gör detta meningslöst.

Samtidigt som affärerna fortsatte som 
vanligt skakade FN:s sändebud Ibrahim 
Gambari militärdiktatorn general Than 
Shwes blodiga hand och uppmanade 
honom att ”inleda en dialog med 
demonstranterna”.

I en intervju med en av demokrat-
irörelsens ledare, Aung San Suu Kyi, 
ombads denne kommentera ett uttalande 
från Englands utrikesminister. Denne 
hade sagt att de skulle fortsätta att bed-
riva affärsverksamehet i Burma då ”det 
endast är genom affärsverksamhet med 
demokratiska nationer som t.e.x Eng-
land som det burmesiska folket kan få 
erfarenhet av demokratiska principer.” 
Hon log då sarkastiskt och sa: ”Inte en 
chans.”

Arbetarklassen i andra länder måste 
nu organisera sig och tvinga de väst-
liga staterna att kräva omedelbar fri-
givning av alla politiska fångar och 
ett upphörande av all repression mot 
munkarna och demonstranterna. Inget 
som regimen gör har någon legitimitet; 
den måste behandlas som en paria av 
den internationella arbetarklassen och 
alla progressiva aktivister världen över. 

Vi måste stå enade i en internationell 
arbetarsolidaritet. Vi kan inte bara för-
lita oss på FN eller andra imperialistiska 
maktapparater. De bryr sig inte om med-
mänsklighet, utan endast om profit. Ett 
militärt angrepp från någon imperialis-
tisk regim skulle dessutom bara leda till 
större förödelse. Det är bara genom att 
stödja det burmesiska folket som man 
kan åstadkomma positiva förändringar 
i landet.

Trots den blodiga ”ordning” som här-
skar i Rangoon och Mandalay, förblir 
vi övertygade om att det burmesiska 
folket, arbetarna och ungdomen, slut-
ligen kommer att störta denna regim. 
Kraften hos en uppväckt och mobil-
iserad arbetarklass som är beredd att 
kämpa till slutet för sin sociala och poli-
tiska frihet är omöjlig att stoppa. Även 
om den nuvarande fasen av upproret har 
besegrats, kommer det mera. Arbetarna, 
studenterna och de förtryckta måste nu 
organisera sig i en kollektiv kraft som 
kan kämpa om makten. Den heroiska 
ungdomen i Burma kommer tillsam-
mans med arbetarna, trots sina fruktans-
värda lidanden för närvarande, att lära 
sig de nödvändiga politiska lärdomarna 
och lära sig dem väl. q

Imperialisternas svek mot Burma

Syna Bahmani Asgharzadeh
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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

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

www.

Surfa in på REVOLUTION:s blogg: 
www.revolution.se, och kolla in rap-
porter från aktiviteter, affischer och 
flygblad, revolutionära texter och 
gamla nummer av tidningen.

Utöver flera olika texter som förklarar 
REVOLUTION:s ståndpunkter i förhål-
lande till en rad olika frågor så kan du 
också läsa vårt eget politiska program-
met, antaget 2004 på ett internationellt 

REVOLUTION: Vad tycker du om 
borgarregeringen? 

Tedde: Dålig. Dom gör ju så att sprick-
an ökar mellan fattiga o rika. Sen vill 
dom ju ta bort alla hyresrätter och ersät-
ta med DYRA bostadsrätter vilket gör 
det svårt för oss som är unga att skaffa 
eget boende. 

REVOLUTION: Vad tycker du om 
regeringens skolpolitik? 

Tedde: Det är helt sjuk. Att göra så att 
småbarn blir stressade så fort dom satt 
sin fot i skolan är helt vansinnigt. Då 
är det ju bättre att få betyg i 8an. 

REVOLUTION: Varför är det viktigt 
att organisera sig? 

Tedde: Därför att det är lättare att göra 
sin röst hörd ju fler man är. 

REVOLUTION: Varför ska man 
organisera sig i vår organisation? 

Tedde: Det är en bra organisation, 
särskilt om man lutar åt den mer 
revolutionära vänstern!

Tedde, 16, Sthlm

möte med representanter från 
REVOLUTION-grupper i hela världen.

För dig som vill komma igång finns tips 
på hur man startar upp en lokalgrupp av 
REVOLUTION.

På hemsidan finns också länkar till 
REVOLUTION-grupper i andra länder 
som du kan klicka dig vidare på om du 
vill veta vad vi gör på annat håll.

Besök vår hemsida!


