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29 MAJ: IMPERIALISTERNA 
KOMMER TILL STOCKHOLM

Den 29 maj bjuder Fredrik Reinfeldt 
in utrikesministrar från olika länder 
för ett toppmöte. Bland de inbjudna 
finns Condoleezza Rice från USA. 
Mötet ska diskutera hur FN ska kun-
na spela en större roll i försvaret av 
ockupationen av Irak. 

Ockupationen av Irak är ett av vår 
tids största brott mot ett folk. Över 
en miljon människor har dött p.g.a. 
imperialisternas oljehunger. 

Alla antiimperialistiska krafter 
måste nu se till att välkomna ledarna 
med massprotester. De har alla det 
irakiska folkets blod på sina händer. 
Vi borde...

STOPPA 
MÖTET!
I DETTA NUMMER:
Vart går Ung Vänster? 6 juni: Inga nazister på våra gator

ESF kommer till MalmöDärför krisar kapitalismen Facket
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Samtidigt som USA fortsätter 
sin blodiga ockupation av Irak, 
med angrepp på alla de krafter 
som inte accepterar den imperi-
alistiska supermaktens kontroll 
över landets olja och tillgångar, 
så planerar statsminister Fredrik 
Reinfeldt för ett stort toppmöte i 
Stockholm den 29 maj. På detta 
toppmöte vill han samla utrikes-
ministrar från de imperialistiska 
makterna för att hålla överläggn-
ingar. Mötets syfte är att försöka 
förmå FN att ta en större del av 
ansvaret för ockupationen. Rein-
feldt vill visa sig vara en pålitlig 
allierad i USA:s krig mot terroris-
men. Kriget i Irak är ett omfattande 
problem för USA som nu vill ha 
hjälp från andra krafter. Sverige å 
sin sida bidrar med vapenexport 
till USA och Storbritannien som 
aldrig förr. 

Överst på inbjudningslistan står 
USA:s utrikesminister Condo-
leezza Rice. Rice har spelat en 
roll som krigshetsare i Irakkriget 
och har stått helhjärtat bakom 
George Bush. Hon är en anhän-
gare av bombangrepp på Iran och 
stödjer helhjärtat Israels förtryck 
mot palestinierna. 

REVOLUTION är motståndare 
till USA:s ockupation av Irak. Vi 
vill se USA fördrivas ut ur Mel-
lanöstern. Vi solidariserar oss 
med de irakiska arbetare och un-
gdomar som gör motstånd mot 
ockupationsmakten. Vi anser att 
arbetarna och de förtryckta borde 
kasta ut imperialisterna och up-
prätta arbetarstyrda socialistiska 
stater i Mellanöstern. Bara så tror 
vi att arbetarna, kvinnorna och 
ungdomarna i Mellanöstern kan 
nå verklig frigörelse. 

29 maj: Välkomna de imperialistiska ledarna 
med massprotester!

Ett besök av Condoleezza Rice 
och ett möte för fortsatt ockupa-
tion i FN:s regi är inget vi borde 
tolerera. Därför uppmanar vi alla 
arbetarungdomar och alla ni som 
är motståndare till imperialis-
tiskt förtryck att protestera mot 
toppmötet. Mötet borde inte få 
genomföras och om vi kan bör 
vi stoppa det! Condoleezza Rice 
borde förklaras som icke ön-
skvärd. Om hon trots allt kommer 
hit så bör vi välkomna henne med 
massiva protester!

redaktionen har ordet!
Så här lagom inför sommaren finns det mycket att 
göra för alla kämpande socialister. Vi i REVOLU-
TION är med i mobiliseringen inför den antifascis-
tiska demonstrationen den 6 juni, som Nätverket 
mot Rasism organiserar. Vi kommer också delta i 
protester mot toppmötet om Irak i slutet av maj i 
Stockholm. Och vi håller redan på att förbereda oss 
inför Europas Sociala Forum i Malmö, då tiotusen-

tals aktivister, arbetare och ungdomar, samlas för att 
diskutera och debattera kampen mot kapitalismen, 
dess kriser och krig. Kampen mot borgarna och de-
ras system fortsätter med andra ord! Vi hoppas att 
det nya numret av tidningen ska väcka intresse och 
vilja till engagemang. För engagemanget och viljan 
att kämpa tillsammans behövs. Klasskampen tar 
inte semester. 
          Red.
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På nationaldagen den 6 juni varje år 
samlas en rad nazistorganisationer 
och partier för att tillsammans delta 
i en demonstration som de kallar 
”Folkets Marsch”. Hur folklig denna 
egentligen är får förbli osagt, men 
klart är att nazisternas strategier för-
finats och att nya målgrupper värvats 
genom evenemang som detta. 

Nazisternas demonstrationer är ofta 
en uppvisning i fredlighet, disciplin, 
ordning och reda. Det antifascistiska 
motståndet målas konsekvent ut som 
skränande, våldsbenägna bråkstakar. 
Tar man en närmre titt förstår man att 
detta endast är en fasad och ett spel för 
gallerierna.

Nazisternas våld har intensifierats på 
senare tid. I skottgluggen står i vanlig 
ordning alla de som inte passar den 
ariska norm dessa nationella förkäm-
par har satt upp, och som de med base-
ballträn och knivar, fanor och slutligen 
gevär kämpar för att upprätthålla. Inte 
endast de som råkar härstamma från fel 
jordplätt, är födda med fel sexualitet, är 
allmänt ”dekadenta” eller på andra vis 
motsätter sig nazisternas reaktionära 
ideal råkar illa ut. Hela arbetarrörelsen 
och alla de fri - och rättigheter vi har 
kämpat oss till ligger högt upp på listan 
över saker nazismens blankpolerade 
stövel måste krossa för att kunna över-
leva.

Medias rapporteringar av nazisternas 
våldsaktioner saknar oftast allt poli-
tiskt sammanhang och det är inte sällan 
de förminskas till enskilda incidenter. 
Dessa avskiljs på så vis ifrån den allt-
mer brutala högerextrema rörelsen vars 
agenda är tydlig för de som väljer att 
inte blunda för den.

Det förhållandevis lilla motstånd na-
zisterna möter på gatan målas ut som 
likvärdigt nazisternas därför att våld, en-
ligt våra borgerliga medier och politik-
er, besitter en slags inre antidemokratisk 
ondska. Hyckleriet stinker långväga. 

Att dagens antifascistiska motaktioner 
ofta inte involverar fler än en liten skara 
hängivna aktivister är i första hand ett 
resultat av att ingenting görs i övrigt.

Arbetarrörelsens oförmåga att organ-
isera ett radikalt och effektivt motstånd, 
mot extremhögern såväl som mot höger-
regeringen är den verkliga orsaken till 
den antifascistiska rörelsens marginali-
sering. 

Enskilda aktioner utförda av en liten mi-
noritet kan aldrig leda till mer än tem-
porära markvinningar. Om inte alla vi 
som förlorar på kapitalismen, arbetare, 
arbetslösa, studerande, ungdomar och 
äldre tillsammans gör upp med det sys-
tem som lägger grunden för fascismen 
så kommer det inte bli någon förändring 
åt det bättre.

Det är dessutom sakligt felaktigt att 
jämställa det antifascistiska motståndet 
med nazisternas våld vilket man klart 
och tydligt förstår om man tar sig en titt 
på statistiken, eller om man bara är in-
förstådd i nazisternas sätt att arbeta på. 

Även om nazisterna i dagsläget inte 
utgör något politiskt hot, knappast är 
fler än några tusen, tvingas propagera 
i skydd av mörkret och är avskydda av 
de allra flesta, så utgör de fortfarande ett 
dödligt hot mot enskilda individer. 

Kapitalismen med sina ständigt åter-
kommande kriser, sociala nedrustningar 
och strukturella arbetslöshet återskapar 
hela tiden fascismen. Nazismen kräver 
alltid kriser, påhittade eller verkliga, för 
att existera. I borgarregeringens spår av 
nedskärningar, privatiseringar, arbet-
slöshet och utanförskap vänder de sitt 
hat mot andra utsatta grupper som även 
de får smaka på kapitalismens ruttna 
baksida.  

När välfärden undergrävs och de radi-
kala vänsterkrafterna är oförmögna att 
kanalisera reaktionerna kommer fascis-
men som en känga i ansiktet. 

Endast genom en radikal masskamp kan 
vi krossa nazismen, och endast genom 
att störta det rådande ekonomiska sys-
temet genom en socialistisk revolution 
och bereda vägen för ett klasslöst sam-
hälle fritt från förtryck kan vi bli kvitt 
den för alltid. 

Tag kamp mot nedskärningar, vidrig 
rikemanspolitik, rasism och fascism! 
Bygg en rörelse baserad på arbetarna 
och ungdomarna för att stoppa nazis-
terna – driv ned dem i de kloaker där de 
hör hemma! Inte en gata, inte en lokal 
åt nazisterna!

6 JUNI: DEMONSTRERA MOT 
NAZISTERNA I STOCKHOLM.

antifascism

av niklas



aktuellt

�

Vad är problemet med Ung Vänster? 
Det finns så klar fler än ett skäl till att 
vi i REVOLUTION valt att bygga en 
egen organisation. Ung Vänsters sen-
aste kongress visade återigen varför 
det behövs ett verkligt revolutionärt 
alternativ för ungdomar.

Sveriges största socialistiska ungdoms-
förbund är en naturlig början för många 
som börjar intressera sig för vänster-
politik. UV finns i nästan hela landet, 
har mycket resurser, en stor apparat och 
många avlönade aktivister (i alla fall i 
jämförelse med den övriga vänstern) -
- och kallar sig dessutom revolutionära. 
I sitt principprogram från 2005 skriver 
man om slutmålet, kommunismen, som 
”människans befrielse från alla former 
av systematiskt förtryck, ett samhälle 
utan uppdelning i härskande och för-
tryckta klasser”. Ord alla REVOLU-
TION-aktivister kan skriva under på!

Frågan är bara hur vi når dit. Och där 
skiljer vi oss åt. Vårens UV-kongress 
visade återigen prov på en reformistisk 
politik som i sista hand kommer att vara 
förödande i kampen för att bygga ett 
revolutionärt alternativ.

Kongressen
I mars samlades UV för sin 44:e kon-
gress, för att diskutera just sådana saker 
som principprogram, taktiska avvägnin-
gar och det nuvarande politiska läget i 
Sverige. Fyrtiofyra kongresser får man 
det till eftersom man räknar sin grund 
i socialdemokraternas ungdomsförbund 
från 1903, och efter 20-talet runt 70 år 
som Sovjettrogna stalinister.

Redan innan kongressen hade samlats 
avslöjade tidningen Arbetaren en av de 
hetaste frågorna -- i förslaget till strate-
gidokument skrev man om hur motstån-
det mot borgarregeringen skulle bedri-
vas: med fackföreningsrörelsen med LO 
i spetsen som främsta samarbetspartner, 
och mot alla som vågade ifrågasätta 
LO-ledningen.

Kommunister och arbetarrörelsen
Självklart ska kommunister vara ak-
tiva i fackföreningarna, och där försöka 
vinna stöd för en revolutionär, social-
istisk politik. Speciellt viktigt är detta 
för unga arbetare, då ungdomar är mer 
utsatta för borgarnas ”flexibla” arbets-
marknad. Och Landsorganisationen 
- LO - är mycket riktigt den svenska 
fackföreningsrörelsens starkaste organ-
isation. I LO, och i delar av TCO, finns 
den stora delen av den organiserade 
svenska arbetarklassen. 

Problemet med LO är bara att medan 
dess bas, de vanliga medlemmarna, helt 
klart är arbetare som har rakt motsatta 
intressen mot arbets-”givarna”, så är 
dess ledning något helt annat. I toppen 
sitter ett gäng byråkrater, mer ofta än inte 
kopplade till socialdemokraterna. Dessa 
ledare har genom åren utvecklats till en 
egen grupp som i mycket skiljer sig från 
LO-medlemmarna. De har feta löner, 
umgås vänskapligt med arbetsköparsi-
dan, och vill i sina förhandlingar med 
arbetsköparna på inget sätt riskera att 
förlora dessa platser i gräddfilen. De 
söker allt som oftast en kompromiss 
som kapitalisterna kan acceptera - vilket 
brukar gå ut över arbetarna.

De måste naturligtvis ändå ibland ge 
efter för medlemmarnas krav och ta 
till konflikt (strejk, och liknande). De 
har ett intresse av att facken står till-
räckligt starka för att de ska kunna be-
hålla sina privilegierade positioner som 
förhandlare. Men vid alla sådana tillfäl-
len, och ännu mer vid avgörande sam-

manstötningar med borgarklassen (där 
konflikten inte bara berör ett enskilt 
företag eller en enskild reform, utan där 
den rör frågan om makten i samhället) 
kommer byråkratin ofrånkomligen att 
försöka ”lugna ned” medlemmarna, och 
stilla kampen så att den inte blir ”farlig” 
(det vill säga, hotar det kapitalistiska 
systemet). De trivs där i ledningen för 
arbetarna, men vill inte förlora sina po-
sitioner -- genom att kapitalismen avs-
kaffas.

LO -- en marxistisk analys
Som revolutionär socialist måste man 
alltså se LO:s tudelade (dialektiska) 
karaktär. Det organiserar arbetare, men 
dess ledning är reformister som kom-
mer att leda den kamp vi vill föra till 
förlust. Det har de bevisat gång på gång, 
till exempel vid Kommunal-strejken 
2003, då socialdemokraten och Kom-
munal-ledaren Ylva Thörn helt sålde 
ut medlemmarnas kamp genom att ac-
ceptera arbetsgivarnas skambud. LO-
arbetarna och ungdomarna i facken är 
våra allierade, men om vi verkligen vill 
vinna fajten med kapitalismen måste vi 
övertyga dem om det vi redan har insett: 
att den fackliga byråkratin är motsatsen, 
och måste bort. Facken, och alla kon-
flikter, måste stå under medlemmarnas 
direkta, demokratiska kontroll, och alla 
ledare måste vara direkt återkallbara 
och ha samma lön som de vanliga med-
lemmarna.

Förbundsstyrelsen och LO
Det var precis här Ung Vänsters led-
ning, Förbundsstyrelsen, misslyckades. 

Efter kongressen:

Vart går Ung Vänster
?
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I förslaget till strategidokument skrev 
man kritiskt om vänsteroppositionella 
inom LO, och tog i förtäckta ordalag 
avstånd från allianser som t.ex. Septem-
beralliansen. Alla som vågar kritisera 
den fackliga ledningen när de vill sälja 
ut vår kamp är, enligt UV:s ledning, 
”sekter”: Motsatsen till att arbeta inom 
LO är ”givetvis de vänstersekter som i 
hopp om att verka vara breda startar nya 
frontorganisationer och försöker mobil-
isera till demonstrationer och manifes-
tationer (..). Ofta ingår olika sektioner 
eller klubbar av LO-fack bland dessa 
medarrangörer. Det handlar då nästan 
alltid om klubbar och sektioner som 
kontrolleras av personer ur sektvän-
stern.” De skrev också: ”Dessa sektbe-
teenden splittrar fackföreningsrörelsen 
och innebär i längden en försvagning 
av motståndsarbetet mot högerregerin-
gen. Vad som i dag kan verka radikalt 
och aktivistiskt kommer många gånger 
i morgon visa sig vara kontraproduktivt 
och splittrande. Därför är det viktigt att 
vi genomskådar sekteristerna och vågar 
säga nej till deras initiativ.”

Vidare skrev man att UV vägrade att 

ansluta sig till dem som uppmanar till 
politisk strejk. Ung Vänsters ledning 
klarar alltså inte av att skilja mellan LO-
ledningen och medlemmarna. Kryperi 
för LO-ledningen blev receptet, kanske 
i hopp om att genom att vara deras lo-
jala polis gentemot modiga fackliga ak-
tivister vinna respekt från sossarna. I det 
öppna brev till Ung Vänsters medlem-
mar som REVOLUTION tillsammans 
med Arbetarmakt svarade med frågade 
vi på vilket sätt fackklubbar som tun-
neltågförarna i SEKO klubb 119, eller 
de gruvarbetarledare som i samband 
med Septemberalliansens demonstra-
tion förra året gav uttryckligt stöd för 
en politisk strejk, bedriver en verksam-
het som kan karaktäriseras som fientlig 
gentemot LO. Vad vinns på att förbjuda 
lokala UV-klubbar att delta i nätverk 
liknande Septemberalliansen, undrade 
vi -- hur bedrivs denna “LO-fientliga” 
politik? Av vilka?

Något svar fick vi inte av UV-lednin-
gen, och deras förslag röstades också 
ned av medlemmarna. Exemplet är ändå 
talande för riskerna med den politik UV 
i praktiken för. Trots de fina orden om 

kommunism och revolution utgår alla 
dokument från kongressen helt i en par-
lamentarisk, reformistisk, syn på hur vi 
når socialismen. Det mål för motståndet 
Ung Vänster ställer upp är att vänta till 
valet om två år, då man istället ska rösta 
fram en socialdemokratisk/vänsterpar-
tistisk regering. Under tiden kommer 
borgarna att hinna sälja ut mycket av de 
gemensamma ägor arbetarklassen har 
kämpat till sig, och på otaliga sätt förs-
vaga den organiserade arbetarklassen.

Socialistisk revolution -- en realistisk 
möjlighet
Till skillnad från UV:s ledning ser inte 
vi i REVOLUTION socialismen, eller 
klasskampen, som något som låter bra 
i teorin men inte ska provas i prak-
tiken. Vi har ju dessutom inte heller 
någon historia av att okritiskt stödja 
stalinistiska diktaturer -- Sovjetunionen 
m.fl. -- vilket UV gjorde under dessas 
existens. Socialismen kan inte vänta. 
Därför behövs en revolutionär politik 
nu, som försvarar det vi har, bryter loss 
arbetarklassen från den reformistiska 
ledningen för arbetarrörelsen, och går 
på offensiven mot kapitalismen!

Facket? Då kanske du tänker på fett 
överbetalda fackpampar som håvar in 
miljoner varje år? Eller på toppstyrda 
organisationer med höga medlemsav-
gifter som gör lite för att försvara de 
vanliga medlemmarna mot kapitaliste-
rnas och chefernas angrepp? Den erfar-
enheten av facket är det många som har 
gjort. Särskilt vi ungdomar, eftersom 
den nuvarande fackliga ledningen ofta 
gör litet eller ingenting för att kämpa 
för våra villkor. Det är ofta ungdomar 
som får dom sämsta jobben för dom 
sämsta villkoren. Även på många ar-
betsplatser där facket finns görs nästan 
ingenting för att kämpa för samma rät-
tigheter för oss som för äldre arbetare. 

Vi i REVOLUTION håller med dom som 
säger att facket gör för litet för att förs-
vara medlemmarna. Men det är inte ett 
skäl gott nog att stå utanför. Där vi finns 
uppmanar vi också våra medlemmar 
som arbetar att gå in i facket och käm-
pa för sina egna och sina arbetskamrat-
ers rättigheter och arbetsförhållanden. 
Vi gör det för att vi anser att facket är 

en viktig organisation som måste förs-
varas och utnyttjas i kampen.

Fackföreningarna är i slutändan ar-
betarklassens försvarsorganisationer. 
Varför uppträder då facket så ofta som 
dem som förhandlar bort arbetarklas-
sens intressen? Vårt svar är: På grund 
av att facket i dagsläget leds av ett 
byråkratiskt toppskikt av tjänstemän 
och ombud som för länge sedan ac-
cepterat kapitalisternas rätt att tjäna 
sina vinster på arbetarnas bekostnad. 
LO kontrolleras idag av en ledning som 
är allierad med det socialdemokratiska 
partiet. Detta parti förde under sina se-
naste tolv år vid makten en politik som 
främst gynnade de rika. De sänkte skat-
terna för de rika, angrep strejkande 
kommunalarbetarkvinnor och priva-
tiserade flera storföretag. När facket 
leds av personer som solidariserat sig 
med denna politik är det inte konstigt 
att saker funkar dåligt.

Men vad vi inte får glömma är att facket 
inte är detsamma som ledningen. Fack-

et består också av de vanliga medlem-
marna. Av oss som är unga, invandrare 
och kvinnor. Av oss som har låga löner, 
arbetar obekväma arbetstider och 
förväntas ställa upp och slita extra så 
fort nöden tryter – vilket den ofta gör 
när snåla kapitalister vägrar nyanstäl-
la. Det är vi som måste ta tillbaka fack-
en och omvandla dem till kämpande 
demokratiska fackföreningar. Det kan 
vi göra genom att kämpa på arbetsplat-
serna, involvera andra i det fackliga 
arbetet i kampen, och samtidigt bygga 
opposition mot byråkratins kontroll. 

REVOLUTION kämpar mot privilegier-
na och för demokratisk kontroll underi-
från över strejker och avtal. Vi kämpar 
för att ingen facklig representant ska 
ha en högre lön en den genomsnittlige 
arbetaren. Och vi kräver samtidigt att 
den sittande ledningen ska kämpa för 
våra intressen. När de inte gör det så 
kämpar vi för att avsätta dem från sina 
poster och för ett revolutionärt alterna-
tivt för arbetarklassen!

Kommunister och facket: 
För demokratiska kämpande fackföreningar!

av svante



Om man är på jakt efter riktigt vidriga borgars-
vin är ett bra tips att leta inom den borgerliga 

statens rättsväsende. Man kan lugnt säga att rätts-
väsendet – polis, åklagarmyndighet och domstolar -  
är lite av ett tillhåll för människor som inte ser något 
fel med ett samhälle som bygger på rasism, kvin-
noförtryck och hänsynslös utsugning av arbetarklas-
sen utan som tvärtom med alla medel – inklusive våld 
och terror – är beslutna att försvara detta samhälle. 
Riktiga borgarsvin alltså. 

Nu kanske en del läsare hajar till. I skolan och i tid-
ningarna får vi ju lära oss att polis, åklagare och 
domare  är ”fina” yrkesgrupper vilkas medlemmar 
vi ska respektera eftersom de kämpar för rättvisa, 
demokrati och så vidare. Om det inte vore för snutar-
na och advokaterna skulle vi inte göra annat än att 
mörda och våldta varandra.

Värst är ändå alla snutserier och filmer som visas 
i princip dygnet runt på många TV-kanaler. Här 
framställs den borgerliga statens beväpnade repre-
sentanter som utrustade med  nästan övermänskliga 
krafter – mördarna och våldtäktsmännen är alltid 
chanslösa mot Martin Beck, Kurt Wallander och allt 
vad de nu heter. 

Tora Holst, som är chefsåklagare vid Solna Tingsrätt, 
har väldigt få likheter med dessa supersnutar. Ni som 
följt Kampanjen Stoppa Våldtäkternas verksamhet 
under hösten och våren vet vad det rör sig om.

De senaste åren har Holst fått ta emot inte mindre 
än sju anmälningar emot en våldtäktsman som här-
jar i norra Stockholm. Våldtäktsmannen, som äger 
två bilskolor och är en välkänd profil inom motor-
cykelkretsar, har på olika internetsidor utgett sig för 
att vara en modefotograf som med löften om mod-

www.revolution.se
FULLSMOCKAD MED KOMMUNISM!

6

ellbilder och pengar lockat hem ett stort antal unga 
kvinnor till sin bostad. I bostaden har kvinnorna 
bundits och våldtagits och i vissa fall har den mon-
struöse bilskolläraren även hyrt ut rätten att våldta 
kvinnorna till sina vänner. 

För Beck eller Wallander hade det varit en lätt match 
att sätta fast våldtäktsmannen, som inte brytt sig 
om att vara speciellt noggrann med att sopa undan 
bevisningen efter sig. Men utifrån hur Tora Holst ag-
erat som förundersökningsledare är det uppenbart 
att hon antingen inte tycker att det är något fel med 
våldtäkter eller att hon helt enkelt är den största träs-
kalle som satt sin fot på denna jord. Holst har inte 
brytt sig om att förhöra vittnen, hon har inte tyckt 
att kvinnornas kroppsskador varit värda att ta upp 
som bevisning och trots att så många kvinnor anmält 
mannen för nästan exakt likadana våldtäkter så har 
Holst valt att tro på den stackars gubben, som gråtit 
så trovärdigt vid förhören. Tack vare att Holst inte 
har brytt sig om att genomföra ordentliga utrednin-
gar av våldtäkterna kan mannen ostört fortsätta med 
sin fruktansvärda verksamhet.

Baserat på allt detta vill REVO hedra Tora Holst med 
utmärkelsen ”Månadens Borgarsvin”. Grattis Tora!

Månadens borgarsvin:

Tora Holst
En blind advokat skipar ingen rättvisa!

av calle
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Förra året var REVOLUTION med 
och drog igång Kampanjen Stop-
pa Våldtäkterna. En av våra an-
höriga hade då blivit offer för en 
serievåldtäktsman. Trots att man-
nen, en f.d. bilskoleägare i Sund-
byberg, begått flera liknande brott 
som det han nu anklagades för så 
valde chefsåklagare Tora Holst att 
frikänna mannen från misstankar. Vi 
tyckte att det var en skandal. Utred-
ningen visade på omfattande brister 
och speglade verkligen den sexism 
och likgiltighet som många våld-
tagna kvinnor möter när de anmäler. 
Som ett svar på detta startade vi en 
kampanj. Vi uppvaktade Tora Holst 
vid Solna åklagarmyndighet och 
förde fram våra protester. Vi demon-
strerade vid våldtäktsmannens bils-

kola i Sundbyberg. Vi gjorde media 
uppmärksamma på fallet. Vi organ-
iserade en demonstration med 250 
deltagare på Sergels torg på inter-
nationella kvinnodagen 8 mars. Vi 
krävde en lagstiftning om samtycke 
och åtgärder mot den diskriminer-
ing som våldtäktsoffer möter i rätts-
systemet. Under arbetets gång har 
vi kommit i kontakt med fler kvinnor 
som våldtagits av mannen och som 
nu, stärkta av kampanjen, valt att 
anmäla. Än så länge går våldtäkts-
mannen, trots sju anmälningar, fort-
farande fri. Kampen är inte över. 
Men den har ändå gett resultat och 
kampanjen har vi visat att det går att 
bekämpa kvinnoförtryck om vi gör 
det tillsammans!

Kampanjen Stoppa Våldtäkterna

www.stoppavaldtakterna.tk

ESF kommer till Malmö! Det innebär 
att omkring 20.000 fackligt aktiva, kvin-
nokämpar, antirasister, miljöaktivister, 
ungdomar m.fl. kommer att samlas i 
Malmö för att diskutera, debattera och 
demonstrera. ESF är ett sällsynt bra 
tillfälle för alla som vill lära känna den 
globala antikapitalistiska proteströrelsen 
och ta del av erfarenheter av kamp i an-
dra länder. Förutom svenskar räknar ar-
rangörerna med deltagare från hela Eu-
ropa och även med representanter från de 
sociala rörelserna på de andra kontinen-
terna. 

Vad är ESF? Hur uppstod det?
ESF är ett gigantiskt forum. Under de 
fyra dagarna forumet äger rum kommer 
hundratals olika möten att hållas i olika 
lokaler belägna i Malmös Folkets park 
och i Rosengård. Där kommer allt från 
kampen mot USA:s krig, nedskärningar 
och privatiseringar som följt i nyliber-
alismens fotspår och den globala up-
pvärmningen att diskuteras och debat-
teras. För dig som vill veta vart olika 
delar av rörelsen står i olika frågor så är 
forumet ett mycket bra tillfälle. 

ESF hölls för första gången i Italien i Flo-
rens hösten 2002. På det forumet fanns 
det ett stort tryck från en radikaliserad 
rörelse. Italien hade då upplevt ett år med 

flera generalstrejker mot Berlusconi-re-
geringen. De som samlats på forumet, 
mestadels radikala arbetare och ung-
domar, krävde nu handling mot USA:
s planer på att angripa Irak. Handling 
blev det också. På forumets sista dag 
organiserades en stor församling som 
beslutade att utlysa en global protestdag 
mot krigsplanerna. Gensvaret lät inte 
vänta på sig. 20 miljoner demonstrerade 
i över 600 olika städer jorden runt. I eu-
ropeiska städer som London och Rom 
marscherade 2-3 miljoner. I Stockholm 
marcherade 80.000. Det var den största 
gemensamma internationella protest-
manifestationen någonsin.

Detta visade vad ESF kan vara. När en 
sådan internationell församling ställer 
sig i spetsen för de förtrycktas kamp 
kan gensvaret bli enormt. Tyvärr så har 
de ledande krafterna för forumet inte 
tagit sitt ansvar för detta. De ledande 
krafterna är huvudsakligen reformister. 
Reformisterna vill inte avskaffa kapi-
talismen, det system som utgör grun-
den för de återkommande krigen och 
miljöförstöringen. De hoppas tvärtom 
att de ska kunna göra systemet lite be-
hagligare för de förtryckta. De ställer 
sig bakom krav på reformer, men de drar 
sig undan när kampen kräver radikalare 
metoder. I slutändan är de inte beredda 

att bryta med kapitalisterna. Och därför 
vänder de sig mot radikalare åtgärder 
för att slå tillbaka angreppen från den 
härskande klassen.

Detta förklarar varför kriget mot Irak 
kunde genomföras. Vad hade hänt om 
forumet hade gått ut i en uppmaning 
till global generalstrejk mot kriget och 
förespråkat blockader och direkt aktion 
mot krigsprofitörerna? Det kan vi tyvärr 
bara fantisera om.

REVOLUTION har varit med från 
början. Vi har deltagit på samtliga so-
ciala forum (de har utöver Florens hål-
lits i Paris, London och Aten). Där har 
vi utmanat reformisternas perspektiv. 
Vi har har kämpat för att genomföra de-
mokratiska omröstningar om forumets 
inriktning och politik (idag är forumet 
väldigt odemokratiskt i sina beslutande 
strukturer). Vi har också vänt oss öppet 
till alla ungdomar och ungdomsorgani-
sationer och rest frågan om behovet av 
en internationell demokratisk och revo-
lutionär organisation för ungdomar – en 
ungdomsinternational. I Malmö kom-
mer vi tillsammans med kamrater från 
andra länder att ingripa på nytt för att 
skapa ett radikalt forum. Kom med du 
också!

Europas Sociala Forum!
Malmö 18-21 september:

av gunnar



Juan: Var föddes du? Berätta om din up-
pväxt.

Piter: Jag föddes i Aiquile, en liten by 220 
km söder om Cochabamba. Där bodde jag 
tills jag var sex år då min storebror slutade 
gymnasiet och det var dags för högskolan. 
Då tänkte mina föräldrar att han skulle få 
bättre utbildning i en stor stad. Därför flyt-
tade vi till Santa Cruz och det var där jag 
växte upp, ett ställe mycket annorlunda i 
jämförelse med byn på landet. Aiquile drab-

Intervju med en tatuerare 

�

bades av en hemsk jordbävning, 6, 8 på 
Richter-skalan, 1998, som förstörde byn.

Juan: När väcktes intresset för tatueringar? 
Hur länge har du tatuerat?

Piter: Mitt intresse för tatueringar fick jag 
i Santa Cruz när jag var 13 år. Idag är jag 
27 år och har arbetat som tatuerare sedan 
jag var 17. Det är 10 år som professionell 
tatuerare.

Juan: Har du något favorit-
motiv?

Piter: Min favoritstil är in-
dígena [stil inspirerad av in-
dianskt, inhemskt hantverk 
– reds. anm.] i gråton med 
avancerade skuggor och 
ljus.

Juan: Är det svårt att arbeta 
som tatuerare i ett land som 
Bolivia?

Piter: Nåväl, Bolivia är 
ett mycket konservativt 
land med en reserverad be-
folkning. Därför har vägen 
som tatuerare varit svår. 
Inte desto mindre har Bo-
livia utvecklats mycket de 
senaste åren. Nu uppskattar 
många fler tatueringar och 
piercings.

Juan: Hur ser den bolivian-
ska tatueringsscenen ut?

Piter: Tatueringsscenen är 
stor. Det finns många tatuer-
are; såväl bra som dåliga.

Juan: Vi har tidigare pratat 
om den resa du företog dig 
för åtta år sedan. Kan du 

säga något om den?

Piter: Jag reste mellan år 2000 och 2005 
för att lära känna Bolivia, Perú, Chile och 
Brasilien. Jag lärde mig mycket av livets 
skola under dessa år, både spirituellt och på 
andra sätt.

Juan: Vad menar du med spirituellt? Typ 
religiöst?

Piter: Nej, jag är inte religiös. Mer som att 
jag lärde mig mer om hur livet och världen 
fungerar.

Juan: Kan du säga något om Bolivia och 
den nuvarande situationen?

Piter: Bolivia är ett mycket vackert land, 
men med en dålig politik. Politikerna och 
presidenterna, som Gonzalo Sánchez de 
Lozada [nyliberal politiker som fick fly till 
USA tack vare militanta massmobiliseringar 
2003 – reds. anm.], har inte gjort mycket 
för folket, bara tjänat pengar till sig själva. 
Men situationen håller på att förbättras med 
vår president Evo Morales Ayma [första 
presidenten som tillhör ursprungsfolket och 
som kommit till makten på en reformistisk, 
låtsasrevolutionär agenda – reds. anm]. Jag 
tycker att det är en bra president som har 
gjort många bra saker för vårt land men han 
har mycket opposition från den fascistiska 
högern, oligarkerna [monopolkapitalisterna 
och jordägarna – reds. anm.] och den kom-
mersiella pressen som är skit. Men nu håller 
ursprungsfolket på att själva förbättra sin 
livskvalitet. Bolivia går åt rätt håll, det kom-
mer bli bra i Bolivia.

Juan: Vad är dina framtidsplaner?

Piter: Jag vill fortsätta utvecklas som tatuer-
are, avsluta mina konststudier och i fram-
tiden resa till Europa. 

Juan: Tack för intervjun och lycka till i 
framtiden!

Guilber “Piter” Rodriguez Correa arbetar som 
tatuerare på Tattoo Mania i Cochabamba, Bo-
livia. Han tatuerade mig många gånger under 
min tid där. Under “sittningarna”, som det 

heter när man blir tatuerad, hann vi prata om mycket och 
det framgick ganska snart att han var en schysst person 
med bra åsikter, även om han hade överdriven tro på den 
nuvarande låtsasrevolutionära presidenten Evo Morales. 
Man hade annars kanske kunnat tro att han skulle haft 

borgerliga åsikter, med tanke på hur mycket han tjänar i 
jämförelse med den genomsnittliga inkomsten för en bo-
liviansk arbetare. Genomsnittslönen ligger på �00-1000 
svenska kronor medan detta var vad jag betalade för en 
dag av hans skickliga arbete. Piter tillhör ”los indígenas”, 
ursprungsfolket, som utgör 70% av landets befolkning 
men som genom århundraden förtryckts av de ljushyade 
makthavarna. Innan jag återvände till Sverige fick jag 
chansen att göra en intervju.  

av juan
Piter på jobbet

När Juan, medlem i REVOLUTION, var i Bolivia passade han bl.a. på att intervjua 
Guilber “Piter” Rodriguez Correa, tatuerare i Cochabamba.

kultur - motkultur
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Alla som brukar läsa DN eller SVD på morgonen innan jobbet eller skolan 
vet vad de svenska borgarna tycker om USA. Wolodarski, Abrahamsson 
och de andra pajaserna tröttnar aldrig på att predika för oss om vilket fan-
tastiskt land USA är samtidigt som alla kritiker av den amerikanska bor-
garklassen och dess stat anklagas för att vara rasistiska ”anti-amerikaner”.

Den som brukar lyssna på amerikansk hiphop vet att USA:s arbetarklass 
har en helt annan uppfattning om ”sitt” land än våra svenska borgare. Sär-
skilt under de senaste åren, som präglats av de amerikanska borgarnas ”krig 
mot terrorismen”, har man kunnat märka mäktiga revolutionära stämnin-
gar bland rapparna, som nästan undantagslöst kommer från storstädernas 
ghetton. Livet för vanliga arbetare i USA, och då särskilt för mörkhyade, 
framställs som ett helvete fyllt av rasism, polisterror och droger.

Mest kända är troligtvis duon Dead Prez, som släppte sin första platta 
”Let’s Get Free” år 2000 (samma år som Bush tog makten) och följde upp 
med ”Revolutionary But Gangsta” fyra år senare. I princip varje låt som DP 
gjort har ett revolutionärt, eller åtminstone politiskt, budskap. Mardröms-
lika berättelser om hur det är att vara 
ung, fattig och svart i dagens USA 
varvas med maningar till revolutionär 
kamp mot det rasistiska kapitalistiska 
systemet. Dead Prez har blivit riktigt 
stora och och är för många ungdomar 
lite av en symbol för de svartas revolu-
tionära frihetskamp.

En annan revolutionär rappare som 
under de senaste åren blivit känd inom 
vänsterkretsar världen över är Immor-
tal Technique. Att IT kunnat nå ut så 
brett med sin musik trots att han inte 
har kontrakt med något stort skivbolag 
kan vi tacka internet för. Fildelningen 
har gjort att duktiga och politiskt med-
vetna rappare kan bli kända utan att 
de behöver uppträda som neanderthalare. Skivbolagen och MTV brukar 
annars bara släppa fram rappare som hyllar våld mot andra förtryckta i stäl-
let för mot förtryckarna -  skivbolagsbossarna älskar kvinnoförnedrande 
musik som samtidigt uppmanar arbetarklassen att strunta i politik och 
bara bry sig om bilar, knark och sex eftersom de vet att sådant beteende 
hos arbetarklassen gynnar deras egna klassintressen samtidigt som det 
går hem hos den vita medelklassungdom som utgör den största delen av 
skivköparna.

Förutom att nya politiskt medvetna rappare har framträdit under de senaste 
åren så har äldre politiska rappare som Paris, Public Enemy och The Coup 
fått ny luft under sina vingar av den vänstervind som svept fram. Dessa 
hade det ganska tufft på 90-talet men har nu kunnat nå ut till nya grupper 
tack vare den radikalisering som ”the hip-hop generation” har  genomgått. 

Precis som man kunde förvänta sig så har denna radikalisering framtvin-
gat en reaktion även bland mainstream-hiphopen. Multimiljonärer som 
t.ex. Kanye West, Outkast och Jay-Z har så gott det går försökt framställa 
sig som politiskt medvetna och tycks stå i kö för att samarbeta med mer 
radikala grupper som Dead Prez för att på så vis stärka sin trovärdighet 
bland de förtryckta massor som man ständigt skryter om att man har sitt 
ursprung i. Men det faktum att dessa artister är stenrika och utgör en inte-
grerad del av det borgerliga samhället får naturligtvis konsekvenser för den 
politiska linje som man förespråkar. Vanligast är att det utmynnar i ett poli-

tiskt stöd för Demokraterna som är ett av den amerikanska borgarklassens 
två partier. Denna tendens har förstärkts på sistone i och med att mulatten 
Barack Obama seglat upp som möjlig presidentkandidat för Demokraterna. 
Jay-Z, Black Eyed Peas och Ludacris är bara några ur den långa raden av 
kommersiella rappare som på senare tid har uppmanat amerikanerna att ge 
sitt stöd åt den borgerlige populisten Obama.

För revolutionärer är det viktigt att genomskåda dessa försök att leda in ar-
betarklassens missnöje i politiska kanaler som är ”säkra” för, och till och med 
stärker kapitalisternas samhälle. Men denna kritiska hållning kan inte bara 
tillämpas på artister som uppmanar till stöd för öppet borgerliga partier. 
Även rappare som kallar sig för revolutionärer måste naturligtvis granskas; 
att man ser sig själv som revolutionär innebär ju inte att man inte kan inta 
felaktiga positioner i olika frågor. 

Om vi underkastar den revolutionära hiphopen en sådan kritisk granskning 
finner vi snabbt två grundläggande tendenser som revolutionärer måste 
vara uppmärksamma på. Den första och vanligaste är en utbredd oklar-

het om vilka det egentligen är som 
ska genomföra revolutionen och den 
därmed sammanhängande frågan om 
vilken typ av revolution det är som 
ska genomföras. Många rappare tycks 
förespråka en ”svart” eller ”färgad” 
revolution som i grund och botten 
snarare är anti-rasistisk än anti-kapi-
talistisk. En sådan linje leder lätt till 
att man ser icke-vita borgare som sina 
allierade samtidigt som den vita ar-
betarklassen hamnar på fiendens sida. 
Här måste kommunistiska revolution-
ärer framhålla att den globala kapi-
talistismen, som har rasismen som en 
av sina ideologiska grundpelare, bara 
kan krossas genom en global revolu-
tion genomförd av en arbetarklass som 

har enats över ras- och nationsgränserna. Att mörkhyade arbetare spelar en 
ledande roll i denna revolution eftersom de utgör den mest förtryckta delen 
av världens arbetarklass är en oundviklig förutsättning för att revolutionen 
ska bli framgångsrik och det är bara på detta sätt som rasismen kan krossas 
en gång för alla.

Den andra kritik som måste riktas mot vissa ”revolutionära” rappare gäller 
den syn på kvinnor och homosexuella som många, och framförallt kanske 
Immortal Technique, ger uttryck för. Revolutionärer måste  förespråka att 
olika grupper som är särkilt förtryckta under kapitalismen enas i en revo-
lutionär kamp mot borgarnas ruttna samhälle. Att utestänga kvinnor och 
homosexuella från den revolutionära rörelsen innebär att vi förlorar över 
hälften av arbetarklassen samtidigt som det gör att kommunisters strävan 
efter ett jämlikt och tolerant samhälle framstår som ett skämt. 

Trots detta ser vi naturligtvis positivt på de gångna årens vänstervåg inom 
hiphop-kulturen. Hiphopen har fått en väldigt stark förankring inom den 
unga arbetarklassen i stora delar av världen och de steg den onekligen tagit 
emot en sammanhängande kritik av kapitalismen måste försvaras. Att kri-
tisera dess brister innebär inte att vi sätter oss emot förortsungdomens revo-
lutionära strävanden, utan tvärtom att vi förenar oss med dem och utvecklar 
dess politiska förståelse av det kapitalistiska system som vi tillsammans är 
kallade att göra slut på. 

Revolutionär Hiphop: Den amerikanska 
arbetarklassen börjar vakna till liv

av calle
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Har du någongång argumenterat 
med ett borgarsvin? Då har du 
säkert fått höra att kapitalismen 

är det mest effektiva och bästa systemet 
som finns för att tillmötesgå människors 
behov och för att tillgodose vår frihet. 

En titt på det senaste utvecklingen i det 
kapitalistiska systemet vittnar dock om hur 
ihåliga sådana argument är. Nu har USA, 
världens största kapitalistmakt, gått in i en 
omfattande ekonomisk kris som hotar att 
dra med sig hela världsekonomin i fallet. 
Efter att bostadsbubblan sprack förra året 
blev 1.5 miljoner amerikaner av med sina 
hus. Upp emot en halv miljon arbetare har 
förlorat jobben bara i byggbranchen och ar-
betslösheten fortsätter att stiga. I de ameri-
kanska storstäderna växer tältläger och hus-
vagnsparker fram samtidigt som allt fler hus 
står tomma. Och samtidigt fortsätter chefer-
na för amerikanska storföretag att tjäna mer 
pengar än någonsin tidigare.
 
Samtidigt som krisen i USA breder ut sig 
skakas särskilt de förtryckta och fattigare 
länderna av de snabbt stigande priserna på 
matvaror. Det finns flera orsaker till infla-
tionen, men ytterst så är det kapitalismens 
otyglade konkurrens och planlösa utnyt-
tjande av resurser som ligger bakom. Under 
mars och april har prisökningarna provocer-
at fram omfattande hungerkravaller och pro-
teststrejker i Haiti, Fillipinerna, Indonesien, 
Niger, Senegal, Kamerun, Mauretanien, Elf-
enbenskusten, Egypten, Mexiko, Jemen och 
Indien. Olika borgerliga experter talar om 
att inflationen kan utlösa krig mellan olika 
länder när folk börjar svälta.
 
Det är med andra ord ganska uppenbart att 
detta ”effektiva” system inte håller måttet. 
Och ju djupare kriserna blir, desta fler är vi 
som börjar inse att kapitalismens logik är 
helt ohållbar för världens befolkning. Om vi 
inte avskaffar systemet så kan vi säkerligen 
räkna med nya krig och ekologiska katastro-
fer som riskerar att ödelägga vår planet. Men 
varför är det så här? Varför krisar kapitalis-
men?
 
Kapitalismen dömd att krisa
Det finns så klart flera omständigheter som 
kan leda till kris i den kapitalistiska ekono-
min. Naturkatastrofer, krig och klasskamp 
kan utlösa kriser, liksom t.ex. brist på utbil-
dad arbetskraft. Men det finns även innebo-
ende tendenser till kriser i kapitalismens sätt 
att fungera. 

 
Det som driver kapitalister att investera i 
produktion, bygga fabriker och anställa ar-
betare, är målet att göra vinst. Genom att säl-
ja de producerade varorna (eller tjänsterna) 
på marknaden får kapitalisten ut den vinst 
som utnyttjandet av arbetarens obetalda ar-
bete tillför. En arbetares lön svarar mot vad 
det kostar för att arbetaren ska kunna äta och 
leva och gå till jobbet följande dag. Men det 
totala värde som arbetaren i produktionen 
tillför den producerade varan (eller tjänsten) 
överstiger denna kostnad – detta ”mervärde” 
är hela källan till kapitalistens vinst.

 
I konkurrensen med andra kapitalister strävar 
den enskilde kapitalisten efter att hela tiden 
öka sin vinst. Den industrikapitalist som inte 
klarar av att få tillbaka tillräckligt hög vinst 
ser sig snart utkonkurrerad av andra kapital-
ister. Då sticker de stora aktieägarna någon 
annanstans där vinsten är högre.
 
Hur gör då kapitalisten för att hävda sig i 
konkurrensen? Å ena sidan kan kapitalisten 
pressa arbetarna att arbeta hårdare. Han kan 
också sänka lönerna för arbetarna. Lika vik-
tigt för en kapitalist som vill hänga med i 
konkurrensen är att ständigt försöka effek-
tivisera produktionen genom att använda sig 
av nya maskiner och teknik.
 
Det är här det börjar bli intressant. Den 
enskilde kapitalist som först investerar i 
en maskin som ökar produktiviteten får så 
klart en fördel gentemot andra kapitalister. 
På kort sikt. Men i slutändan kommer ett 
antal kapitalister att göra likadant. Den här 
processen har nu gått mycket långt. Ett litet 
antal multinationella bolag som stått sig i 

konkurrensen delar upp marknaden mel-
lan sig och stänger ute övriga konkurrenter 
genom sin enorma makt. Detta kallar vi för 
monopolkapitalism – något som utmärker 
den imperialistiska epok vi lever i.
 
Nu har oerhört mycket kapital investerats i 
maskinerna. Arbetskraften har i samma ut-
sträckning tenderat att bli mindre. Och detta 
betyder, hur motsägelsefullt det än kan ver-
ka, att den komponent varifrån kapitalisten 
får sin vinst – ur arbetarens arbete – tenderar 
att minska. Detta betyder i förlängningen att 
det blir svårare att fortsätta öka vinsten.
 
Det finns såklart flera olika metoder med 
vilka kapitalisterna försöker att undvika 
denna rävsax. Utöver att sänka lönerna 
och ytterligare effektivisera produktionen 
kan kapitalisten flytta sitt kapital till andra 
nyare marknader där vinsterna är högre. De 
kan också spekulera på börsen. Men när 
alla kapitalister tenderar att göra likadant 
så kommer även detta trick bara att kunna 
fungera under en begränsad tidsperiod. I 
slutändan är krisen ofrånkomlig. Marknaden 
är inte oändlig. Marknaden blir övermättad, 
det går inte att sälja så mycket som man be-
höver för att kunna locka till sig tillräckligt 
med investerare, vinsterna börjar därför att 
svikta. 
 
Det som händer då är att kapitalisterna blir 
pessimistiska. De börjar nu spara sitt kapital 
inför bättre tider istället för att fortsätta in-
vestera. Och när flera kapitalister börjar göra 
så samtidigt förstärker processen sig själv.
 
Så kan vi i korthet, och mycket förenklat, 
förklara kapitalismens tendens till åter-
kommande kriser. Den senaste ekonomiska 
krisen är ett mycket bra exempel på förklar-
ingens giltighet. 
 
Bakgrunden till den nuvarande krisen
I USA så har kapitalisterna sedan länge ökat 
sina vinster framförallt genom att spekulera 
på börsen. Det är egentligen ganska logiskt. 
Ta t.ex. den amerikanska bilindustrin. Det 
finns redan för mycket bilar i USA. Ett litet 
antal storbolag har delat upp den existerande 
marknaden sinsemellan. Marknaden är över-
mättad. Ingen kapitalist är därför särskilt in-
tresserad av att investera i nya bilfabriker. 
Möjligheten att göra en godtagbar vinst är 
alltför begränsad, för att inte säga noll. Man 
kan då kanske undra varför kapitalisterna 
inte investerar i miljöteknik såsom vatten-
drivna bilar, solkraft och förnybar energi? 
Det må vara nödvändigt för att rädda plan-

- Krisen i USA är en kris för det kapitalistiska systemet!
VARFÖR KRISAR KAPITALISMEN?
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eten, men svaret är att sådana investeringar 
inte leder till tillräckligt snabba vinster för 
kapitalisterna. 

Desto mer snabba pengar kunde alltså 
göras på börsen. Här fanns snabba vinster 
att hämta. Särskilt var fallet så på bostads-
marknaden. Här steg priserna år efter år. 
Allt fler människor tog lån för att köpa hus. 
Bankerna lånade mer än gärna ut pengar. 
Även till människor som antagligen inte 
skulle kunna betala tillbaka. Det spelade lik-
som ingen roll. Banken hade ju alltid huset 
som säkerhet, och man kunde förvänta sig 
att det skulle vara mer värt den dag då lån-
tagaren inte kunde betala.
 
För oss vanliga dödliga är en skuld något 
negativt som vi måste betala tillbaka. Men 
för en bank är våra skulder en källa till ink-
omst – genom återbetalningen av lånet med 
ränta. Nu började olika finansbolag och 
banker att sälja skulderna (eller snarare rät-
ten till denna återbetalning) vidare till andra 
kapitalister till förmånliga priser. Det tar an-
nars många år för den genomsnittlige huskö-
paren att betala tillbaka sitt lån. På det här 
sättet kunde bankerna och finansbolagen få 
snabbare kontanter. Dessa pengar kunde man 
sedan låna ut till ännu mer bostadsköpare 
och sedan upprepa den snabbt vinstgivande 
affären i ännu större skala. På det här sättet 
växte en hel marknad fram, en marknad där 
man handlade med skulder. För att minska 
riskerna packade man ihop olika skulder i 
komplicerade värdepapper. Här fanns allti-
från bostadslån till kreditkortsskulder. Den 
förväntade återbetalningen och räntan utg-
jorde dessa pappers värde.
 
Den här situationen kunde fortgå under en 
period framförallt p.g.a. en viktig faktor: 
Kina. I Kina har kapitalismen utvecklats på 
allvar först under de senaste 15 åren. Genom 
billig arbetskraft har Kina kunnat producera 
oerhört billiga varor som sedan exporterats 
till bl.a. USA. Detta har i sin tur bidragit till 
att de amerikanska kapitalisterna har kunnat 
fortsätta berika sig. Man har kunnat sänka 
skatter för de rika och gjort det billigt att 
låna. 
 
I vanliga fall brukar den skattesänkarpoli-
tik som förts i USA leda till att inflationen 
ökar. Inflation är en konsekvens av att man 
pumpar ut mer pengar i ekonomin i förhål-
lande till antalet varor. När för mycket pen-
gar finns i omlopp blir varorna dyrare. Med 
importen av billiga varor från Kina kunde 
dock detta undvikas. “Kinapriset” betydde 
istället en konstant prispress som hindrade 
inflationen. 

Men detta kunde bara fortgår under en be-
gränsad period. För samtidigt började den 
kinesiska kapitalismen att utvecklas i en-
lighet med den logik vi beskrev på förra si-
dan: Fabrikerna effektiviserades med dyrare 

 
Det finns en mycket stor risk att krisen kom-
mer att göra sig hörd även här. Flera euro-
peiska länder känner redan av effekterna. 

Vad kommer krisen innebära? I kapitalistis-
ka kriser försöker kapitalister att skjuta över 
kostnaderna för krisen på sina konkurrenter. 
Därför kan vi räkna med att motsättningarna 
mellan olika kapitalistiska länder kommer 
att öka. Vi kommer också att få se en up-
ptrappad offensiv från kapitalisterna för att 
slå mot våra rättigheter och levnadsvillkor. 
Kapitalisterna kommer att alltmer högljutt 
kräva att de statliga bankerna går in och tar 
över ansvaret för deras skulder – skulder 
som arbetarklassen och de förtryckta sedan 
kommer att få betala. Kapitalisterna kom-
mer också att lägga ned de industrier som 
de anser olönsamma - vilket kommer att öka 
arbetslösheten. Krisen syftar i slutändan till 
att lägga grunden för nya vinstmöjligheter 
och en ny högkonjunktur.  

Två gånger under 1900-talet provocer-
ade kapitalismens ekonomiska kriser fram 
världskrig. Dessa skapades i sista hand för 
att konkurrensen mellan olika imperialis-
tiska stormakter provocerade fram en om-
fördelning av makten i global skala. Även 
om ett nytt världskrig inte är troligt inom de 
närmsta åren så kan vi faktiskt redan idag se 
de tendenser som frambringade förra århun-
dradets megakatastrofer. 

Vad kommer att ske inom kort? Det är så 
klart svårt att säga. Men en sak är säker. Så 
länge kapitalismen består kommer vi att få 
betala för dess kriser. Kommunister måste 
i de kommande striderna argumentera för 
en revolutionär politik, som inte bara syf-
tar till att försvara arbetarna mot kapitalets 
angrepp, utan också till att angripa roten till 
problemet. I den kampen har arbetarungdo-
men en avgörande roll att spela!                   

Tydligen har inte fattiga människor råd 
att köpa hus..  hur skulle vi veta det??!

maskiner och teknologi. Arbetsstyrkan blev 
mindre och dyrare då maskinerna krävde 
kvalificerade arbetare - lönerna började sti-
ga. Och då blev det svårare att öka vinsten. 
Samtidigt steg priset på de råvaror man be-
hövde för att kunna pumpa ut varor till USA 
i allt högre takt. Och... i slutändan ledde det-
ta till att priset på varorna började stiga.
 
Inflationen tillbaka - bubblan spricker
När detta hände gick luften ur hushållsbub-
blan. Alltfler amerikaner kunde inte betala 
sina huslån när de konfronterades med sti-
gande levnadsomkostnader. Särskilt drab-
bades de som tagit inledningsvis fördelak-
tiga lån med låg återbetalningstakt under det 
första året - s.k. “subprime”-lån. 

När allt fler hus i snabbt tempo ställdes 
tomma, ja, då började bostadspriserna min-
ska. Och nu fick bankerna och finanshajarna 
panik. En stor del av deras tillgångar bestod 
ju nämligen i de skuldpapper de förköpt sig 
på. Papper vars verkliga värde nu kom ifrå-
ga – hur många skulle kunna betala tillbaka 
sina skulder?
 
Detta ledde snabbt till en omfattande kris. 
Bankerna vågade inte låna ut till varandra. 
Ett antal av dem stod på gränsen till konkurs. 
När bankerna inte vågade låna ut pengar så 
frös systemet. Pessimismen spred sig snabbt. 
Kapitalisterna började hålla på pengarna. 
Det är denna dominoeffekt som resulterat i 
den kris som nu är under uppsegling.
 
Vad kommer att hända nu?
Krisen är långt ifrån över. USA kan inte län-
gre utnyttja billiga produkter från Kina för att 
få igång sin ekonomi i samma utsträckning 
som tidigare, och det tycks inte finnas någon 
kortsiktig väg ut. Förlusterna är gigantiska, 
enligt Internationella Valutafonden så myck-
et som 1000 miljarder dollar – omkring dub-
belt så mycket pengar som investeras i den 
amerikanska militärbudgetten. 

av gunnar



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

Vi bekämpar varje form av diskrimine-
ring och förtryck såsom rasism, köns-
förtryck, sexualitets- eller 
nationalitetsförtryck. 

Kapitalismen är ett globalt system, 
så vi måste bekämpa det på inter-
nationell nivå. Vi vill spränga grän-
serna som delar länderna och gå i 
riktning 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 miljardskulderna, från IMF, 
WTO och NATO. 

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

REVOLUTION vill att unga deltar i 
radikal politik själva. Unga människor 
kan vara väldigt radikala och militan-
ta, det bevisade antikrigsrörelsen och 
det visar den antifascistiska kampen 
idag. Ungdomar borde ta del i den rö-
relse som kommer att forma kampen 
för framtiden.

Vi tror att en massrörelse måste vara 
baserad på stödet från majoriteten av 
folket – arbetarklassen. Det är arbe-
tarklassen som producerar rikedo-
marna i detta samhälle. Arbetarklas-
sen har inget intresse av att behålla 
kapitalismen. Bara arbetarklassen 
har makten, styrkan och de traditio-
ner 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

Enligt en brittisk solidaritetskampanj 
mot Israels mur i Palestina har ��0 

kilometer mur konstruerats under de 
senaste fem åren. Förra året meddelade 
Israel att muren totalt kommer att bli 
7�0 kilometer lång, en höjning från det 
ursprungliga målet på 6�0 kilometer. Un-
der �007 demolerades också 16� hus som 
råkade ligga i närheten av muren.

Det officiella syftet med muren är att 
“skydda Israel mot terrorism”. Men, vilket 
till och med FN:s sändebud till Palestina 
påpekat — denna “terrorism” (som ofta helt 
enkelt är berättigat motstånd) föds ju just på 
grund av ockupationen. Och på senare tid 
har Israel också erkänt att syftet med muren 
helt enkelt är att befästa ockupationen. Och 
inte nog med att man gör Västbanken till 
ett “friluftsfängelse”, man passar även på 
att stjäla mer mark när man ändå håller på. 
Flera av palestiniernas mest bördiga marker 
och odlingsfält har helt enkelt “ringats in” 
av muren.

Det är uppenbart för allt fler vad som pågår, 
och aktivister kallar helt enkelt muren för 
vad den är — en apartheidmur, alltså, en 
mur som befäster Israels rasism och impe-
rialism mot palestinierna. Israel kallar dock 
sin mur för en “skyddsbarriär”.

På 1980-talet engagerade sig många mot den 
mur Östtyskland reste i Berlin — “Berlin-

muren”. DDR-regimen ansåg att den skulle 
kallas för “den antifascistiska skyddsval-
len”, men det var det såklart bara ett fåtal 
hardcorestalinister som godtog.

När det gäller Israels mur, som i många avs-
nitt är både större och mycket, mycket mer 
omfattande än Berlinmuren, vägrar dock 
borgarpolitiker att kalla den för vad den är. 
Som moderaternas Europaparlamentariker 
Gunnar Hökmark, ordförande i Samfundet-
Sverige Israel: “den så kallade barriären som 
på Västbanken framgångsrikt har syftat till 
att hindra terrorister och självmordsbombare 
att nå sina mål”.

TT-språket, som är det forum journalisterna 
på alla de största svenska medierna har för 
att bestämma hur man ska rapportera om 
omvärlden, skriver att “Barriär är i dag den 
benämning som de flesta tycks finna lämplig 
som generell benämning.” Och borgarmedia 
följer lydigt.

Så länge borgarna fortsätter att kalla muren 
för “barriär”, hänga med reaktionära grup-
per som Samfundet Sverige-Israel, och inte 
höja ett ord av kritik mot Israels fruktans-
värda brott, har Sveriges regering det pal-
estinska folkets blod på sina fingrar. Vi ska 
inte glömma det.

Seger åt motståndet — i Palestina, Irak och 
Afghanistan!

Palestina: Stoppa apartheidmuren!

av svante


