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Kriget mellan Georgien och 
Ryssland i början av augusti 
bör tjäna som en varning för 

arbetarklassen. Det vittnar om de till-
tagande motsättningarna mellan de im-
perialistiska makterna. USA och deras 
allierade i EU har uttryckt förståelse för 
Georgiens barbariska bombangrepp på 
den sydossetiska huvudstaden Tskhin-
vali, som dödade 2000 människor, sam-
tidigt som Rysslands militära invasion, 
med bombningar av den georgiska byn 
Gori, fördömts. Ryssland, som samtidigt 
bedriver en kampanj som angränsar till 
folkmord mot det tjetjenska folket, mo-
tiveras helt uppenbart av USA:s försök 
att militärt inringa den gamla stormak-
ten med militärbaser i flera angränsande 
länder. Bakom kriget finns starka intres-
sen: frågan handlar om vem som ska 
kontrollera det strategiskt viktiga Kau-
kasusområdet och dess olje- och gasre-
surser. De växande motsättningarna ger 
avtryck även här: de svenska borgarna 
höjer nu sina röster för att rusta upp sin 
militära kapacitet.

Samtidigt står världen inför en omfat-
tande ekonomisk kris skapad av kapi-
talismen. Det råder inte någon tvekan 
om vilken klass som kommer att få be-
tala notan om borgarna får som de vill. 
Sällan har så många arbetare befunnit 
sig i en sådan utsatt situation inför de 
kommande slagen. I Sverige befinner 
sig nu en halv miljon utanför A-kassan. 
Vilkoren för arbetslösa och sjukskrivna 
har dessutom försämrats av den arbetar-
fientliga Moderatregeringen. 

Ungdomar är den grupp som kommer 
att drabbas allra hårdast. I Stockholm, 
där högervridningen gått längre än på 
många andra håll i landet, har ungas 
inkomster minskat med 11 procent på 
2000-talet. Det beror bara delvis på att 
fler väljer att studera. Arbetslösheten 
är den avgörande faktorn. Fattigdomen 
bland unga mellan 20 – och 29 års ål-
der har fördubblats de senaste åren 

och hälften av alla mel-
lan 16 – 29 års ålder är 
idag beroende av ekono-
miskt stöd från familjen. 
På ”arbetsmarknaden” 
tvingas de flesta av oss 
till osäkra och dåligt be-
talda anställningar och 
utnyttjas hutlöst av che-
ferna. Den kris som nu 
står för dörren, som en-
ligt många bedömmare 
kan vara i klass med den 
som bröt ut i början på 
1990-talet (då hundratu-
sentals blev arbetslösa), 
kommer att förvärra vår 
situation avsevärt.

Om vi inte gör något åt 
saken vill säga! Kapita-
lismens kris är inte or-
sakad av arbetarklassen. 
Det är kapitalisternas 
system som krisar – och 
de rika borde vara de första att betala! 
Men är det något vi måste lära av histo-
rien så är det att arbetarklassen inte får 
något gratis. Vi får bara det vi kämpar 
framgångsrikt för. Därför är det hög tid 
att organisera motståndet mot borgarna 
och deras kapitalistiska system. Det är 
vad vi i REVOLUTION kommer att 
göra nu när hösten sparkar igång. Vi 
deltar därför i mobiliseringen mot re-
geringens arbetarfientliga politik, mot 
nedskärningarna och privatiseringarna. 
Vi kämpar tillsammans mot kapitalism, 
kvinnoförtryck, rasism och homofobi 
– och för en socialistisk revolution som 
lägger grunden för ett samhälle där ar-
betarklassen styr demokratiskt över 
produktionen och om vår gemensamma 
framtid. Vi behöver dig med i den kam-
pen.

I det här numret ägnar vi mycket upp-
märksamhet åt internationalism. Vår 
klass har inget att tjäna på uppslittring-
en av oss i olika nationer – men allt att 
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vinna på att förenas i gemensam kamp 
över gränserna. Att kämpa verklig in-
ternationalism får förnyad aktualitet 
i samband med det europeiska sociala 
forumet i Malmö 17-21 september, på 
vilket arbetare och aktivister från hela 
Europa väntas delta. Där kommer vi att 
kämpa för att stärka det internationella 
motståndet. I det här numret berättar vi 
därför om den historiska kampen för att 
bilda revolutionära internationella arbe-
tarpartier (internationaler), och även om 
REVOLUTION:s arbete i olika länder, 
för att ge exempel på vad internationa-
lism kan innebära.

Vi skriver också om FRA, om den po-
lisrepression som demonstranter utsat-
tes för på en Palestina-demonstration i 
maj, och om hur det är att vara ung och 
fackligt aktiv. Vi recenserar och tipsar 
om böcker om kvinnoförtryck och sågar 
skolminister Jan Björklund. Vi hoppas i 
vanlig ordning att innehållet ska finna 
sina läsare och inspirera till kamp! 



Den 18 Juni så röstade den bor-
gerliga regeringen igenom en 
lag som gav Försvarets Radio-

anstalt (FRA) rätt att bedriva signalspa-
ning i all kabelburen (bla. telefon och 
internettraffik) trafik som passerar Sve-
riges gränser. Lagen träder i kraft den 
1 Januari 2009. Svepskälet för lagen är 
att kunna finna och utrota potentiella 
hot mot riket, eller bedriva en verk-
samhet mot den organiserade brotts-
ligheten. Ett annat, inofficiellt, skäl är 
att de kan vaska fram underrättelser 
om terrorverksamhet globalt som de 
sedan kan sälja vidare till andra impe-
rialistiska regeringar i världen. 

Det bedrövliga med det hela är att de 
inte kommer att finna några terrorister, 
de kommer inte att få fram någonting 
om hot ifrån Ryssland eller etablerade 
terroristgrupper i världen. Dessa or-
ganisationer och makter vet givetvis 
vad de håller på med och kommer 
inte att skicka mail via hotmail om att 
de tänker annordna ett terrordåd el-
ler lönnmörda någon, helt obehindrat 
utan några säkerhetsåtgärder. Det är 
givet att de kommer att framföra den 
informationen via andra medium som 
den svenska borgarklassens säkerhets-
institutioner inte kommer att nå, t.ex. 
via krypterad internettraffik som FRA’s 
superdator inte har en chans att knäcka. 
Sedan, att lagen även bryter mot grund-
lagen för tryckfrihetsförordning och 
europakonventionen, är väl inget de ens 
har funderat över.

Så vad är det för något FRA kommer 
att kunna granska för sin säkerhetspo-
litiska analys? Jo, det är våra e-mail, 
våra SMS och våra telefonsamtal som 
de obehindrat kan avlyssna och granska 
med lagens rätt i ryggen. Detta är fel på 

så många nivåer, och är ett av de största 
hoten mot demokrati och personlig in-
tegritet någonsin i och med sin legali-
sering.

Förslaget kritiserades av Justitidepera-
tementet, Rikspolisstyrelsen såväl som 
SÄPO, men först och främst folket, som 
inte var inte sent ute att göra sin röst 
hörd, främst ifrån ungdomar i bloggsfä-

ren. Detta ledde till en kort remiss av 
förslaget och man la till ett par kosme-
tiska förändringar, vilka i grunden inte 
betyder någonting. Dessutom bjöds vi 
på melodramatiskt utspel, med tårar och 
tal om konsultationer med sin moder 

inför det ”svåra” beslutet, av center-
partisten Fredrick Federley som antog 
rollen att väcka sympatier för de som 
var negativa inför förslaget. Till slut 
föll han, av lojalitet till partiet eller ef-
ter hot ifrån ledningen om uteslutning. 
Helt enkelt patetiskt.

Förslaget har även kritiserats interna-
tionellt av bl.a. Belgien, och företag 
som Google som framöver kommer att 
flytta alla de servrar de har i Sverige 
till annan ort. Men det har även riktats 
kritik mot förslaget inom landets grän-
ser, bla. av journalister, organisationen 
Centrum för Rättvisa och av Piratpar-
tiet.

Nu, som alltid, men kanske som ald-
rig för, gäller det att låta regeringen få 
känna folskets ilska och indignation 
inför den övervakningsstat de under 
en lång tid har byggt upp och som de 

nu söker att utveckla för att vidare kun-
na förtrycka sina medborgare. Låt inte 
populistpartier likt Piratpartiet ta striden 
med sin meningslösa politik, utan driv 
istället på för en antikapitalistisk politik 
för allas våran välfärd.

Ned med FRA! Bekämpa den borger-
liga statens repression! Ned med kriget 
mot terrorismen - en täckmantel för im-
perialistiskt förtryck!

Bekämpa FRA och 
borgarstatens övervakning!
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av albin

Jan Björklund: major, skolminister och lögnare!

Sveriges Radio sände i augusti en 
granskning med namnet ”Kris i 

skolan?”, med anledning av skolmi-
nister Jan Björklund och Folkpartiets 
hetskampanj mot det svenska utbild-
ningssystemet. Jan Björklund har länge 
påstått att den svenska skolan har värl-
dens största ordningsproblem. Bokstav-
ligt talat. Han har också sagt att svenska 
elever får sämre och sämre kunskaper i 

en rad ämnen och att det beror på den 
svenska ”flumskolan”. Men hur ligger 
det till med den saken? Och vad har 
Björklund för motiv med sina uttalan-
den?

Sveriges Radio har granskat vilka be-
lägg det finns för Björklunds uttalanden 
och kommer fram till att några sådana 
finns inte. Björklund har alltså ljugit 

rakt av. Svenska utbildningsresultat lig-
ger högt på den internationella skalan. 
Även hans lösningar ifrågasätts och de-
menteras av pedagogiska forskare och 
yrkesmän. Piskan skapar inte en bättre 
studiemiljö. Snarare behöver skolan 
skickligare pedagoger, mer personaltät-
het och större kamratstödjande insatser, 
naturligtvis kombinerat med förändring-
ar på politisk nivå och samhället i stort. 

forts. nästa sida

antiborgerligt



FLH (Forum för levande historia) har 
dragit igång en kampanj om ”kommu-
nismens brott”. Många skulle nog fråga: 
Vad är det för fel med kampanjen? Har 
det inte mördats en massa människor i 
kommunismens namn? Ska man inte in-
formera om det? 

Det är alldeles riktigt att regimerna i 
t.ex. Sovjet, Kina och Kambodja var 
vidriga mördarregimer som orsakat 
miljoner människor död och lidande. 
Självklart är det något som förtjänar att 
uppmärksammas. Men dessa regimer 
var inte kommunistiska. Kommunism 
innebär, om man går ett steg längre än 
att tro att alla regeringar som kallat sig 
kommunistiska också var det, ett sam-
hälle där arbetarklassen erövrat den 
politiska makten. Så var inte fallet i de 
”kommunistiska” länderna. De styrdes 
av byråkratier som berövat arbetarna 
och alla andra demokratiska rättigheter. 
Dessa stater var stalinistiska (efter Sta-
lin, som gick i spetsen för den sovjetiska 
byråkratins) Arbetarklassen hade ingen 
kontroll över dessa regimer. Många 
kommunister försökte också bekämpa 
dessa regimer och det var inte minst 

Forum för Levande Historias 
antikommunistiska kampanj

dessa som drabbades av förtryck. Bland 
dem som hamnade i Gulag (sovjetiska 
fångläger) fanns tusentals kommunister 
som vågat säga emot Stalin. 

Under Pragvåren 1968, när tjeckiska ar-
betare reste sig mot den stalinistiska re-
gimen, var en paroll: ”kommunism med 
ett mänskligt ansikte”. Men detta per-
spektiv belyser inte FLH. Inte heller det 
synsätt som vi i Revolution har, att det 
fanns en grundläggande skillnad mel-
lan Lenin och Stalin, tas upp. Så skriver 
t.ex. FLH om Lenin: ”Den nye ledaren 
Vladimir Lenin uppmanade sina under-
lydande att skjuta och hänga alla som 
gjorde motstånd mot den nya regering-
en.”. Förvisso sades mycket mitt under 
det brinnande inbördeskriget, som ryckt 
ur sitt sammanhang kan mobiliseras 
för att svärta ned Lenin och bolsjevi-
kerna. FLH nämner inte att kontrarevo-
lutionens trupper bl.a. ägnade sig åt att 
mörda upp emot 200 000 judar i kam-
pen mot ”judebolsjevismen”, och att 14 
borgerliga nationer stödde de krafter 
som med våld och mord ville upprätta 
den gamla ordningen. Bilden av Lenin 
som en blodtörstig diktator som älskade 

makt och våld är dock ingen allmän 
uppfattning om Lenin bland historiker. 
T.ex. skrev historikern E.H. Carr, en 
av de mest respekterade historiker som 
skrivit om ryska revolutionen, om Le-
nin: ”Utan tvivel önskade Lenin i prin-
cip ,och strävade i praktiken efter, att få 
de djupa leden i partiet och följaktligen 
proletariatet, att ta aktiv del i partiet och 
nationens angelägenheter”. Att det inte 
var förbjudet att ifrågasätta Lenin bevi-
sas t.ex. av att Lenin hade stora delar av 
partiet emot sig i frågan om fredsfördra-
get med Tyskland 1918, liksom i många 
andra frågor. Bolsjevikpartiet var innan 
den byråkratiska kontrarevolutionen ett 
mycket demokratiskt parti, med långt-
gående rättigheter för individer och mi-
noriteter att kämpa för åsikter som inte 
omfattades av majoriteten i partiet.

Till en början behandlades inte ens dem 
som kunde tänkas vara benägna att ta till 
vapen mot bolsjevikerna särskilt hårt. 
Den gamla regeringen som styrde innan 
oktoberevolutionen, som vid makten 
förföljt och smutskastat bolsjevikerna, 
arresterades under revolutionen men 
släpptes mot löfte att inte resa vapen 
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av juan

Men då ska vi komma ihåg att det inte i 
första hand är en bättre studiemiljö eller 
välmående elever som den borgerliga 
skolpolitiken eftersträvar. I första hand 
eftersträvar den istället mätbara resultat 
i förhållande till de andra imperialistis-
ka länderna. Det är det gamla högerspö-
ket ”nationell konkurrens” applicerat på 
skolan.

Jan Björklund själv var förstås en möns-
terelev. Sista året i grundskolan var han 
ordförande för elevstyrelsen. Därefter 
kom gymnasiet där han gick en treårig 
samhällsvetenskaplig utbildning och 
var aktiv i elevstyrelsen. Efter skolan 
kom lumpen och man får anta att det 
var här han odlade sin förkärlek för mi-
litär disciplin - en kärlek så stark att han 
skulle komma att vilja sprida den till 
samhällets alla områden. Efter värplik-

ten började han så en lysande karriär 
inom det militära: Löjtnant 1986 och 
chef för beredskapsplutonen, examen 
från Krigshögskolan och kapten 1988, 
major 1993. Med sin strålande förmåga 
att lyda överordnande och bossa över 
underordnande (det är väl det som ut-
märker en god soldat?) klättrade han 
stadigt uppåt i den militära karriärs-
trappan till dess att hans politiska mis-
sion att förpesta livet för arbetare och 
elever blev ett heltidsyrke, vilket det 
blev 1994. Denna mission hade dock 
startat långt tidigare. 1976 gick Jan med 
i Folkpartiets ungdomsförbund (det vi 
idag känner som LUF). 1985 blev han 
vice ordförande och valdes två år sena-
re in i moderpartiets partistyrelse. 1991 
blev han ledamot av skolstyrelsen och 
nu kunde han på allvar börja fila på pla-
nerna att förvandla den svenska skolan 

till en militär institution där eleverna 
fungerar som statistiksprutande robotar. 
Idag är han otroligt nog skolminister 
och har börjat göra verklighet av sin 
vision. Från och med i höst ska ungar 
få betygsliknande dokument redan för-
sta skolåret. Trots all sans och vett, trots 
alla pedagogiska experter som menar 
att han är helt fel ute, fortsätter Major 
Björklund att med alla medel, även lög-
nens, arbeta för sin förvridna vision om 
Ordning och Reda.

Lärarförbundet borde sätta sig upp mot 
regeringen och vägra genomföra deras 
pedagogikfientliga reformer. Elevorga-
nisationer måste ryta till när de märker 
att deras rättigheter kränks och deras 
inflytande minskas. Än så länge har at-
tackerna precis börjat.

propagandakriget
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mot bolsjevikerna. Så var också fallet 
med fientliga generaler. De två största 
oppositionspartierna, Mensjevikerna 
och Socialrevolutionärerna, förbjöds 
först efter att de varit inblandade i väp-
nat motstånd mot Bolsjevikerna. T.ex. 
samarbetade mensjevikerna med den 
vita armén (som kämpade för att upp-
rätta den gamla ordningen) i Georgien. 
Socialrevolutionärerna, som var miss-
nöjda över att bolsjevikerna slutit fred 
med Tyskland, utförde upprepade mord 
och mordförsök mot ledande bolsjevi-
ker. Bolsjeviken Uriskij mördades och 
Lenin kunde mycket väl ha dött efter 
att ha skjutits med flera skott i huvudet. 
Det var sådana handlingar, mitt under 
ett inbördeskrig där de gamla klasserna 
tog till vapen för att få tillbaka sin för-
lorade ställning, som ledde till förbudet 
av oppositionspartier. Det var inget bol-
sjevikerna hade för avsikt att göra från 
början och det var tänkt som en tempo-
rär åtgärd. Detta förbud fortsatte sedan 
att upprätthållas (stalinismen såg till att 
undertrycka även arbetardemokratin i 
de demokratiska råd som utgjort rörel-
sen bakom revolutionen). 

Borgarna brukar ofta göra gällande att 
kommunisterna, p.g.a. sin vilja att göra 
revolution, är anhängare av och före-
språkar våld. Vilket typexempel på att 
kasta sten i glashus: gör inte borgarna 
likadant? Var inte de borgerliga revo-
lutionerna, som t.ex. den franska 1789, 
våldsamma? Brukar inte borgarna an-
vända armén till att invadera halvkolo-
niala länder och utöva repression mot 
arbetare och andra som protesterar mot 
deras styre? Många borgare är miljonä-
rer medan andra svälter ihjäl är inte det 

av johan (östergötland)

en indirekt form av våld?

Det är förvisso sant att kommunismen 
bara kan uppnås genom att borgarna 
med våld tvingas bort från makten i en 
revolution. Men det är inte p.g.a kom-
munisternas blodtörst, utan det beror 
på att borgarna inte ger ifrån sig mak-
ten frivilligt. Även i de borgerliga de-
mokratierna i Västvärlden använder 
sig borgarna av våld när arbetare och 
ungdomar strejkar och protesterar mot 
orättvisor. 

När man läser att si och så många mil-
joner människor dött i t.ex. Sovjet bör 
man tänka på att det inte huvudsakligen 
är fråga om avrättningar. I beräkningar-
na inkluderas också människor som dött 
av svält och sjukdomar. Med detta som 
bakgrund har efterforskningar om kapi-
talismens brott gjorts av Eriks S Reinert 
vid Tallins tekniska universitet som vi-
sar att den kapitalistiska restaurationen i 
Asien och Östeuropa indirekt dödat 9,7 
miljoner människor. Hur många har inte 
på samma sätt dött indirekt under dik-
taturer i tredje världen som stöddes av 
väst? Hur många har inte på samma sätt 
dött under styren som åberopat sig på 
olika religioner? Då borde man ju lägga 
lika mycket pengar på att upplysa även 
om kapitalismen, kristendomens och 
hinduismens brott. 

Problemet med kampanjen är att den 
sprider en förvrängd, på gränsen till 
förljugen, bild av kommunismen. Bara 
det borgerligt tillrättalagda historiska 
perspektivet lyfts fram. Detta är en del 
av borgarnas ideologiska kamp för att 
befästa kapitalismen. De vill skrämma 

bort folk, i synnerhet ungdomar, från 
kommunismen. Som kommunister ser 
vi staten som ett redskap för klassher-
ravälde. Dess maktutövning sker inte 
bara på ett repressivt plan med polis 
och militär, utan även på ett ideologiskt 
plan genom att som här förtala dem som 
ifrågasätter kapitalisternas makt. Detta 
är inte heller det första exemplet på in-
doktrinering. Under medeltiden lärde 
man ut att det var guds vilja att man 
skulle lyda överheten, gjorde man inte 
det skulle man efter döden kastas i hel-
vetet. Kommunister kan inte räkna med 
att borgarna, med sin propagandaappa-
rat, kommer att ge en rättvisande bild av 
de brott som begåtts i kommunismens 
namn. Deras klassintressen skiner ige-
nom även i deras historieskrivning. Det 
som vi kan vänta oss nu är att skolun-
dervisningen kommer att bli mer anti-
kommunistisk. Det är viktigt att vi fin-
ner ett bra sätt att bemöta detta för att 
kunna vinna den ideologiska kampen.

Lenin - massmördare?

En bok om våldtäkt och sexistiska attityder

I boken ”Flickan och skulden” har 
författaren Katarina Wennstam in-

tervjuat tjejer och killar från olika hög-
stadioskolor och gymnasieskolor runt 
om i Stockholm för att få reda på vad 
det är som avgör för att en tjej ska bli 
våldtagen. Det ska påpekas att det är 
både tjejer och killar som sagt följande 
(inom parentes är mina egna kommen-
tarer): ”Hur hon beter sig” (alltså, är du 
högljudd och bjuder ofta på dig själv så 

får du skylla dig själv?), ”stilen” ( Har 
du en kort kjol på dig? Det är inte ens att 
tänka på att ens får visa dig utanför dör-
ren!), ”någon som ligger med många” 
(vad säger att man vill ligga med alla 
bara för att man legat med många?), 
”utmanande kläder” (korta kjolar, urr-
ingade blusar eller skjortor är som att 
tigga och be efter en våldtäkt, tycker 
dessa ungdomar), ”om man har dålig 
attityd, typ” (om du har attityd, vågar 

säga det du känner för att säga så är du 
inte mycket värd på gatan), ”att tjejen 
tror att hon är snygg och sådär” (det är 
tydligen fel att ha ett bra självförtroende 
i vårt samhälle, för har du det så får du 
tåla skiten som kommer med). Alltså, 
summan av kardemumman: Det anses 
att det är hur du är, vad du klär dig i och 
vad du har för attityd som avgör om du 
ska bli våldtagen eller inte.

forts. nästa sida

antisexism



av anna

Om jag ska inflika vad jag själv tycker 
så är det väldigt självklart för mig att 
det första jag inte tänker på när jag gör 
mig redo för en ute kväll är: ”Hm... un-
drar om jag blir våldtagen om jag har 
just den här tröjan på mig i kväll”. Det 
tycker jag inte att man ska behöva.

KW skriver också mycket om hur det 
fungerar i våldtäktsfall på en rättslig 
nivå. En kvinna, eller en flicka, måste 
vara helt trovärdig i rätten för att vinna 
ett våldtäktsmål. Det ska vara en så kal-
lad ordentlig berättelse om hela hän-
delseförloppet. Du ska ha kommit ihåg 
allting in i minsta detalj. Kanske är det 
därför så få kvinnor gör en anmälan? 1 
våldtäkts anmälning av 10 går till rätten. 
Kvinnor som berättat om själva proces-
sen (från att ha anmält till att ha suttit i 
rätten) förklarar att det känns som ännu 
en våldtäkt. Alkohol och hur tjejerna 
har klätt sig har nämligen sin bittra del i 
domarna. Utdrag från några domar som 
Wennstam har läst igenom lyder som 
följande: ”Det får anses utrett att Lena 
under förmiddagen och kvällen den 
aktuella dagen konsumerat avsevärda 
mängder stark öl”. ”Målsäganden hade 
med sig en egen flaska med sprit som 
hon blandade till grogg tillsammans 
med läsk och drack”. ”Hon hade en kort 
svart klänning, orange genomskinlig 
topp, skor samt behå och trosor på sig”. 
”De ringde på dörren vid 22-tiden på 

kvällen och blev insläppt av målsägan-
den. Hon var ensam hemma.”

Jag skulle gärna vilja tro på det de säger, 
att det är så enkelt. Men jag själv an-
ser inte att det är nog med skäl för att 
våldta en kvinna. Hon ska aldrig behöva 
utsättas för det, vare sig hon går naken 
på stan eller väljer att vara full en kväll 
på stan. Vad är det då egentligen som är 
skälet? Vad är det som gör att killarna 
gör detta? Många killar som blivit in-
tervjuade i Wennstams bok ser sig inte 
ens som riktiga våldtäkts män. När 
flickan mumlat nej, eller varit så full så 
att hon varit medvetslös så har det varit 
ok för killarna att göra detta. Det är som 
att ordet Nej har blivit en förvrängning 
på Kanske.

Våldtäkt i sig är ett hemskt brott att 
begå. Men hur ska man bekämpa dessa 
brottslingar? Många föreslår kastrering 
på männen som begått brottet. Ke-
misk kastrering har varit på kartan som 
förslag. En kemisk kastrering innebär 
att man kastrerar på kemisk väg. Det tar 
bort den lustkänslan som mannen har 
och erektionen blir inte densamma. 

Men är det verkligen lösningen på 
problemet? Är det inte bara killarna 
som måste ta sig i kragen nu? Om jag 
vore av manligt kön hade jag blivit up-
prörd. Eller låt mig rätta den meningen: 

Om jag var en man, som var oskyldig 
och läste alla dessa rubriker dag efter 
dag, så skulle jag bli arg på de män 
som begår brotten! Jag skulle demon-
strera och verkligen visa på allvar att 
det inte är tjejerna som måste ändra på 
sig, utan mentaliteten hos de män som 
begår brottet. Tjejerna har lika stor rätt 
och värdighet att leva i den här världen 
som alla andra levande varelser. Mitt 
avgörande argument är att folket borde 
ta och agera nu. Lite blir till mycket, 
mycket blir till enormt. Med folkets 
stöd och kraft bakom orden så kan vi få 
ord att ändra dagens syn på våldtäkt. Att 
ha rätt till sin egen kropp är ingenting 
man får, det är något man har och tar.

Men då måste denna kamp också sam-
manföras med kampen mot det kapital-
istiska samhället – som upprätthåller 
och tjänar på kvinnoförtrycket. Under 
klassamhället kommer kvinnor ald-
rig att nå en verkligt genomgripande 
frigörelse. Att ta strid mot orsakerna 
till kvinnoförtrycket, mot sexistiska 
värderingar och handlingar, liksom mot 
det samhälle som när dessa värderingar 
och handlingar, är också betydligt mer 
effektivt än metoder som kastrering och 
liknande bestraffningsmetoder.

Levande bränd 
En ung kvinnas berättelse om hur hon 
överlevde ett hedersmord. Hon kal-
lar sig Souad, och är född i slutet av 
femtiotalet i en liten by på Västbanken. 
Hon växer upp i männens värld där 
kvinnor ingenting är värda, där de 
behandlas sämre än husdjuren. 

Äcklig: en sann berättelse om en 
mors grymhet.  
Föreställ dig att din mamma kallar dig 
en äcklig, ful bakterie. Föreställ dig att 
din mamma flyttar när du är tretton år 
gammal och lämnar dig ensam, utan 
värme, elektricitet och mat. Hade du 
överlevt?

Såld 
Är en skrämmande, gripande och sann 
berättelse om en ung rysk flicka som 

drömmer om ett bättre liv men istället 
faller offer för trafficking. Sjuttonåriga 
Natasja lockas av ett erbjudande som 
barnflicka i Sverige.

En riktig våldtäktsman 
En bok om samhällets syn på våldtäkt: 
Det var en bok som kom att läsas och 
diskuteras i skolor och departement, 
på brottsofferjourer och i debattpro-
gram. Frågan gällde samhällets syn på 
våldtäkt: är lagstiftningen rimlig, är 
mediebevakningen rättvis, vad styr un-
gdomars värderingar, vad styr ageran-
det hos poliser, lärare, jurister, grannar? 
Hur kan den sociala domen mot offren 
vara så obarmhärtig?

Våld: en historia om kärlek
Teena Maguire borde aldrig tagit den 
där genvägen hem efter 4 juli-festen. 

Inte efter midnatt. Inte genom parken. 
Inte så som hon var klädd: linne, 
avklippta jeans, högklackade sandaler 
- som om hon bad om det. Inte tillsam-
mans med sin tolvåriga dotter Bethie. 
Inte medan pojkgängen i grannskapet 
var ute och härjade.

Bakom stängda dörrar 
14-åriga Kristina lever bakom stän-
gda dörrar med myndigheternas goda 
minne, hos sin far. Kristina är sin pap-
pas ovigda flickhustru. 
Hon föder honom två barn. 
Det hände i en svensk storstad. Ingen 
såg vad som pågick under fyra år. För 
att de inte vågade se?

Böckerna kan beställas på internet för 
ca 40 kr styck. Se t.ex. www.adlibris.se 

Mera böcker som vi rekomenderar:
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Det närmar sig vinter med mörker 
redan tidigt på eftermiddagen, 
för att inte tala om mornarna 

då det är kolsvart när man är på väg till 
jobbet på Citymail. Samtidigt kommer 
de tuffare veckorna på jobbet med län-
gre dagar. 

Den här dagen visade det sig redan ti-
digt att vi skulle få dela post i mörker. 
Finns det lampor på alla cyklar? Så klart 
inte. I egenskap av skyddsombud kon-
trollerar jag detta. Endast två cyklar har 
baklampor som fungerar. Det här är inte 
ok. Vi syns inte utan lampor. Jag ringer 
upp chefen som inte förstår problemet. 
Då finns bara en sak kvar att göra. Jag 
sätter mig och skriver ett skyddsstopp, 
med innehållet att ingen får dela post 
efter mörkrets inbrott utan fungerande 
lampor på cykeln. Jag informerar alla på 
kontoret om hur det ligger till och ringer 
sedan chefen som inte är på plats och 
förklarar min åtgärd mot det felaktiga 
arbetsförhållandet. Problemet är av så-
dan karaktär att det råder direkt fara för 
oss att dela post i mörker utan lampor. 
Han kan inte göra något åt det utom att 
antingen ta in mer personal så vi är klara 
före mörkret, eller låta oss åka tillbaka 
till kontoret när mörkret är på väg. 

Skyddstopp är ett av de vassaste verk-
tygen vi arbetare kan använda oss av 
genom våra skyddsombud eftersom 
arbetsgivaren inte kan häva stoppet 
själv utan måste invänta beslut från 
arbetsmiljöverket, som bestämmer om 
beslutet ska hävas eller om felet ska åt-
gärdas. Det skyddsstopp jag lade gäller 
alltså tills arbetsmiljöverket häver stop-
pet eller till dess cykeln får lampor in-
stallerade. Pannlampa är inte godkänt 
som ersättning av framlampa!

Arbetsmiljöverket går på skyddsom-
budens linje i detta fall (de fick in flera 
liknande stopp från andra skyddsom-
bud). Stoppet hävdes först när lampor 
var installerade eller lagade.

Det finns även något som kallas 
”framställan” (eller ”6.6a” - hämtat från 
arbetsmiljölagen).  Det betyder att det 
finns en brist i arbetsmiljön som måste 
åtgärdas, men som inte är av akut kara-
ktär. Vanligast är att arbetsgivaren då 

får en vecka på sig att ge dig ett svar 
eller att utforma en handlingsplan på 
hur det ska åtgärdas med tidsplan för 
åtgärderna.

Även detta har jag behövt göra när che-
fen inte ser problemet, som när ett antal 
stolar hade gått sönder och det fattades 
stolar som gick att ställa in ergonomiskt 
riktigt. En framställan måste besvaras 
och åtgärdas. Annars har skyddsombu-
det rätt att lägga skyddstopp. Min erfar-
enhet av framställan är att de åtgärdas 
inom utsatt tid. 

De fackliga organisationerna tappar 
idag mycket medlemmar, något som 
är mycket oroväckande då det är fack-
et som ser till att du har en acceptabel 
miljö på arbetet. Facktopparna bär så 
klart huvudansvaret för detta: de har 
inte tagit strid och på allvar mobiliserat 
och engagerat medlemmarna för att slå 
tillbaka den borgerliga regeringens of-
fensiv. När facken inte slår tillbaka, 
samtidigt som medlemskapet blivit 
dyrare, frågar sig så klart många varför 
man ska gå med. 

Det här är något vi måste ta strid mot. 
Facken utgör våra viktigaste försvars-
organisationer på arbetsplatserna. Det 
kollektiva engagemanget i facket för 
att organisera kampen mot chefer och 
kapitalister är också en viktig skola för 
socialism! Men även idag, när LO-top-
parna håller tillbaka kampen genom 

kompromisspolitik så är det fortfarande 
så att det är facket som ser till att du får 
löneförhöjning och att dina rättigheter 
inte kränks. Som arbetstagare för du har 
otroligt mycket mer rättigheter än skyl-
digheter. Du har rätt att vara tjänstledig 
för studier om du är fastanställd, du har 
rätt till semester och semesterersättning 
från dag ett. Facket hjälper dig med rätt-
shjälp både för saker som händer på job-
bet och utanför, och facket backar upp 
dig ifall arbetsgivaren vill sparka dig. 
Framförallt om det saknar skälig grund.

Facket arbetar ofta i det dolda och de 
kanske inte märks så mycket på din ar-
betsplats, men de står på din sida när 
arbetsgivarna inte uppfyller sina skyl-
digheter. Facket blir dessutom allt mer 
viktigt. Nedskärningar har lett till att 
arbetsmiljöverkets budget har halverats 
under den borgerliga regeringen. De får 
då mindre möjligheter att agera på ar-
betsplatser. Det innebär att fackets roll 
blir viktigare för att arbetsförhållandena 
ska hållas på en god nivå. 

Att vara en del av facket ger dig som ar-
betare större trygghet under din anställ-
ning och med en stark facklig organi-
sation på din arbetsplats så kommer du 
att få bättre villkor att arbeta under. Ju 
fler medlemmar ditt fack har, ju mer 
kan facket trycka på din arbetsgivare 
om förbättrade villkor i kollektivavtalen 
samt vid löneförhandlingar.

Ung kommunist och skyddsombud i facket

forts. nästa sida
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Den 11 Maj 2008 hölls en antiisraelisk 
demonstration utanför restaurangen Bearns.  
På restaurangen hade högre uppsatta män 
från Sverige och Israel träffats för att fira 
Israels 6o år av självständighet, då de sam-
tidigt vänder bort blicken från situationen 
i Palestina. En grupp solidariska personer 
bestämde sig för att göra sin röst hörd genom 
en demonstration med banderoller och olika 
slags slagord. En grupp från REVO sam-
lades på Norrmalmstorg för att kolla läget. 

Det var överdrivet med polisövervakning 
på plats, poliser på hästar och med sköldar 
och liknande skydd, och om mitt minne inte 
spelar mig ett spratt så fanns det till och med 
hundar. 

För att fatta mig kort så slutade demon, som 
var helt fredlig, med att vi blev tillsagda att 
flytta på oss från platsen av polisen, vilket 
vi gjorde. Trots detta använde de hästar mot 
oss. Vi blev omringade och satta mot väg-

gen. Många sa att det skulle komma en buss 
och hämta oss för att köra ut oss i en förort, 
och till slut kom en buss. Bussen körde inte 
ut oss i en förort, den åkte raka vägen till 
polisstationen. 

Jag förstod inte vad vi gjorde där. Vi som 
var under 18 år var tvungna att stiga av 
först. Medans vi gick ut ur bussen så hörde 
jag någon säga att de inte kunde tvinga oss 
att säga våra namn och uppgifter. Vad menar 
hon? Varför är det viktigt? De räknade oss 
och jag blev nummer fyra. Sedan blev vi 
eskorterade med två polismän in till byg-
gnaden och in i en hiss. 

Inne i hissen stod det på en skylt att mo-
biltelefoner var förbjudna på våning sju. 
När polisen tryckte på knappen till just den 
våningen så kände jag hur gråten formade 
sig som en klump i halsen. Hur skulle jag 
meddela mamma och mina kära där hemma 
att jag mådde bra bortsett från att jag var på 
polisstationen och gråtfärdig? 

Möte med ordningsmakten

Det har inte alltid varit lätt att vara bland 
de yngsta på jobbet och sitta med chefer 
och förklara brister i arbetsmiljön, att 
vissa saker inte fungerar som de borde 
och att de måste åtgärdas. Det är så en-
kelt för chefen att avfärda en ung tjej 
som påpekar fel och brister med bort-
förklaringar som att ”de andra på kon-
toret inte har sagt något” och att det inte 
har klagats förut. I de situationerna är 
det viktigt att stå på sig och kunna peka 
på de konsekvenser som kan uppstå. 
Ett exempel är ryggproblem vid kon-
sekvent användning av en felaktigstol, 
något som kan leda till dyra kostnader 
för arbetsgivaren om den anställde sjuk-
skrivs – till skillnad från om en bra stol 
köpts in för mycket mindre pengar än 
vad sjukskrivningen kostar. Detta säger 
jag inte för att vi som är arbetare bör 
agera för vår säkerhet och hälsa utifrån 
arbetsköparnas ekonomiska intressen, 
men det kan så klart användas som ett 
taktiskt argument. 
 
En fördel som skyddsombud har är att 
du i skyddsombudsrollen aldrig kan 
hållas ansvarig för arbetsmiljöbrister 
eller skador som uppkommer på grund 
av felaktiga arbetsförhållanden. Oavsett 
om skyddsombudet sett problemet eller 
inte så är det alltid arbetsgivaren som 

bär ansvaret om en olycka inträffar på 
arbetet.

Detta är för övrigt något som jag 
som skyddsombud bevittnat när en 
chef försökte skylla på en anställd då 
ett bakhjul lossnat när den anställde 
cyklade på cykeln. Det var en cykel 
som fått en punktering lagad och sen 
vid första cykelturen tappade hjulet 
efter en kort stund. När det kom till min 
kännedom att en cykel hade tappat ett 
hjul utan personskador på den anställda 

av elin

så säger jag att vi ska skriva en tillbud-
srapport om händelsen så att problemet 
uppmärksammas och inte upprepas. 
Jag skriver också att personalen måste 
få bättre utbildning hur cykeln ska la-
gas. Det är alltid chefens ansvar att ar-
betsredskapen fungerar och är säkra att 
använda. 

Så var det uppenbarligen inte i detta fall 
enligt chefen. Denne ansåg att det var 

Skyddsombudsmärket

den arbetare som lagat cykeln som var 
skyldig, då hjulet inte sattes tillbaka på 
korrekt sett. Dock gick chefen tillslut 
med på att skriva på rapporten om att 
det var hans ansvar att cykeln var i 
kördugligt skick, och att det var hans 
ansvar att personalen utbildades på ett 
riktigt sätt i att ta hand om cykeln samt 
kunna reparera den. 

Att vara skyddsombud är kul och ger dig 
ett visst ansvar utan att vara ansvarig, 
du ska bara påpeka brister och behöver 
inte själv åtgärda problemet, men kan 
hjälpa till att åtgärda.

Att vara fackligt förtroende vald på ar-
betsplatsen är en uppgift där du hjälper 
de fackligt anslutna att få reda på sina 
rättigheter och vilka förmåner de har 
rätt till. Du kan också i olika situationer 
hjälpa de som är med i facket och vara 
ett stöd då olika problem uppstår. Det 
betyder att du får större möjligheter att 
försvara dig själv och dina arbetskam-
rater. Det är något som vi som är unga 
arbetare inte ska vara rädda för att göra! 
Vårt engagemang i arbetarrörelsen är 
viktigt för att försvara oss på jobben. 
Och även för att se till att våra fackklub-
bar tar strid för medlemmarna.

En fredlig demonstration i maj mot Israels förtryck av palestinierna 
slutade med att 45 demonstranter, huvudsakligen ungdomar, greps 

och häktades. Polisen bussade hästarna på de protesterande trots att 
dessa på inget vis störde ordningen. Deras brott var i själva verket att 
de störde den sionistiska högern och de borgerliga politiker som samlats 
för att fira Israels 60-årsdag – samtidigt som bosättarstaten intensifi-
erade sin utsvältningspolitik och terror mot palestinierna. En del av de 
samlade deltog på sin första Palestinademonstration någonsin. Leran, 
som gått med i Revolution bara en vecka tidigare, berättar här om sitt 
möte med borgarstatens polis.
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När dörrarna öppnade sig så såg jag hur 
polismannen puttade ut tjejen närmast dör-
ren, ganska våldsamt, så jag gick snabbt och 
lydigt ut ur hissen. ”Ställ er mot väggen och 
stå stilla tills det är er tur!” hörde jag en polis 
säga. Vi ställde oss lydigt i ett led längst den 
långa och smala korridoren. Det fanns stora 
gröna och gamla dörrar av stål. Flera styck-
en hela vägen ner för korridoren. Jag såg på 
när några personer före mig i ledet stod mit-
temot en polis som frågade efter namn och 
person uppgifter. Alla vägrade så jag gjorde 
detsamma när det väl var min tur. Jag kände 
hur nervositeten och rädslan smög sig på 
varenda liten del av kroppen, men av någon 
anledning så försökte jag dölja rädslan ba-
kom ett starkt och bestämt ansiktstuttryck. 
Jag hade bestämt mig att ingen kan få trycka 
ner mig och mina idéer som jag försöker att 
vara lojal mot, ingen skulle i alla fall få tro 
att jag hade rädsla inom mig. 

När polismannen 
förstod att jag inte 
tänkte säga ett ord 
så hörde jag hon-
om säga; ”Inte du 
heller va? Det är 
ju klart.” Och så 
drog han en suck 
och pekade mot 
korridoren där en 
annan polisman 
gav mig en lapp 
och tvingade mig 
att ställa mig mot 
väggen med lap-
pen under hakan 
och fotograferade 
mig som om jag 
vore en farlig 
kriminell som man 
var tvungen att få 
på bild när man 
väl fått tag i en så 
farlig människa. 
Han tog mig sedan hårt i armen så det gjorde 
ont och förde mig mot en av ståldörrarna 
som stod öppen, medan jag frågade var han 
förde mig och när jag skulle få gå hem. Jag 
fick inget svar på mina frågor. 

Han tog min väska och bad om koftan och 
skorna jag hade på mig tillsammans med min 
sjal som självklart var en palestinasjal. Han 
såg efter om jag hade en kedja på mig eller 
armband. Jag hade hårnålar i håret som han 
sa att jag var tvungen att ta av mig. Sedan 
puttade han in mig och stängde dörren efter 
mig.  Jag blev helt nollställd när jag stod där, 
jag kände kylan smyga sig på mig och när 
jag såg mig omkring så var det ett litet rum 
med ett litet fönster som hade galler. Väg-
garna var gröna med en massa klotter. 

Inte förrän då så insåg jag att jag satt i häk-
tet. På en blå plastmadrass satt min cellkam-
rat som jag kände sedan innan. Hon var lika 
upprörd och förvirrad som mig. Jag tror att 

vi båda insåg samtidigt att vi faktiskt satt i 
ett häkte. Vi var båda gråtfärdiga och efter-
som vi var ensamma så var det fritt fram för 
att släppa fram känslorna, så vi grät. 

Jag försökte senare att ta mig samman för 
att försöka lugna ner min kamrat, och efter 
ett bra tag i cellen så hade vi båda lugnat ner 
oss och börjat prata om vad vi hade gjort fel. 
Vi kom inte fram till något. Varför hade vi 
hamnat i en kall cell en söndagskväll när vi 
endast gjort en solidarisk handling? Vi bör-
jade gissa om vad klockan var, vi kom fram 
till att den måste varit ungefär kvart i nio när 
vi hamnade där. Hur många timmar kan det 
ha gått? En? Två timmar? 

Nu kände både jag och min cellkamrat att 
vi behövde gå på en toalett, men hur? Vi var 
ju inlåsta. När jag senare samlat mod för att 
börja studera klottret på väggarna så öpp-
nades celldörren och en äldre tjej blev put-

tad in i cellen. Hon var lite mer kunnig om 
vad som kanske skulle hända härnäst. Hon 
gav oss lite lugn eftersom hon var en så glad 
och självsäker person. Min kamrat berömde 
henne för ett så bra slagord som hon och 
hennes kamrater hittat på under demon: 
”Fest och glam, vilken skam! Champange 
och cider, när Palestina lider!”

Då skrattade vi tillsammans för första gången 
sedan vi hamnat i cellen. Vår nya cellkamrat 
berättade att klockan var ungefär halvett. Då 
kände jag hur rädslan kom tillbaka och oron 
för hur mina kära mår hemma, de måste vara 
jätte oroliga eftersom jag alltid hör av mig 
när jag är ute på kvällarna. Jag började gråta 
hysteriskt och mina kamrater tröstade mig 
så snällt. Allt de sa hjälpte, jag tror att de 
kände sig ledsna de med, men att de dolde 
det för att lugna ner mig. Tack måste jag 
passa på att säga! 

Vi diskuterade vidare senare om vi borde ge 

av leran

våra namn och uppgifter för våra föräldrars 
skull. Jag hade bestämt mig för att jag inte 
hade något val, jag skulle berätta vem jag 
var för att lugna ner mina kära där hemma. 

Plötsligt öppnades celldörren och först fick 
min första cellkamrat gå ut, hon kom till-
baka och förklarade att hennes föräldrar 
hade ringt och var på väg till häktet. Efter 
en stund var det min tur och jag blev satt 
i ett rum med en annan polis som frågade 
efter mina uppgifter. Inte förrän nu så fick 
jag veta vad jag var anklagad för. Jag var 
anklagad för ”ohörsamhet mot gärnings-
man”, vilket innebär att jag inte lyssnade 
på poliserna som fanns på plats på demon. 
Något som jag självfallet visst gjort, de sa att 
vi skulle röra oss från platsen och det gjorde 
jag på en gång. 

Jag frågade polismannen minst tre gånger 
om mina nära direkt fick veta var jag var 

om jag berättade vem 
jag var. Jag fick ett och 
samma svar på frågorna 
och det var ett ja. Men 
förolämpningarna var 
inte över så fort. Polis-
mannen plockade fram 
en tops och sa att jag 
skulle gapa för de ville 
ha mitt DNA. Jag är in-
gen kriminell så varför 
bli förödmjukad på det-
ta sätt när jag inte gjort 
något fel? Jag hamnade 
i alla fall i cellen igen 
med mina kamrater. 
Sen var det min nyaste 
cellkamrats tur. Senare 
kom de för att hämta 
min första cellkamrat 
och hon återvände ald-
rig. 

Någon timme senare så 
anlände min mamma tillsammans med min 
bror, som inte fick komma in för att möta 
mig utan var tvungen att vänta utanför. Jag 
blev förhörd där jag förklarade händelsen 
och självklart talade jag sanning när jag sa 
att jag inte gjort något fel. Man tyckte ty-
dligen inte att det var nog med att försöka 
skrämma oss på det sätt som man gjorde. 
Jag och min familj fick även socialen på oss. 
Senare lade dem ner undersökningen efter-
som de insåg att det inte behövdes. 

För att börja avrunda så kom jag till slut hem 
runt fyratiden och fick inte en minut sömn. 
Jag blev påverkad utav det hela länge med 
bland annat sömnproblem. Men jag måste 
berätta att de inte lyckades med det som jag 
tror att de försökte med, de lyckades inte 
skrämma bort mina åsikter och mitt mod 
för att stå för dem. Detta hände den 11 maj 
2008, och den 2 augusti 2008 fick jag brevet 
hem med beskedet om att förundersöknin-
gen var nedlagd eftersom att ”brottet” inte 
kunde styrkas.
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Arbetarklassen har ingen nation: 
internationell revolution!

-- Rapport om Revolutions arbete i andra länder --

Internationalism är, eller åtminstone 
bör vara, en av arbetarrörelsens 
viktigaste principer. Borgarklas-

sen kan lätt spela ut arbetare från olika 
länder mot varandra om vi inte är inter-
nationellt organiserade. Det har alla ar-
betare som blivit sparkade på grund av 
att produktionen flyttat till ett ”låglöne-
land” upplevt eller alla som pressats att 
jobba hårdare till sämre villkor för att 
stå sig ”i den globala konkurrensen”. 
Internationalism innebär att solidarisera 
sig med kampen i andra länder. Detta 
ska inte bara vara några tomma stro-
fer. Man kan inte i ena andetaget säga 
sig representera arbetarklassen, för att i 
nästa andetag prata om ”Sveriges bäs-
ta” som svepskäl för att genomföra en 
arbetarfientlig politik, såsom socialde-
mokratiska politiker gjort. Man kan inte 
gå på fest för att fira ockupationen av ett 
förtryckt folk, såsom Mona Sahlin, som 
ska föreställa en ledare för ett arbetar-
parti, nyligen gjorde med anledning av 
staten Israels 60-årsdag. Då har man 
svikit internationalismen och ställt sig 
på förtryckarnas sida. 

Revolutions internationalism förkropps-
ligar sig i vår organisation, vårt program 
och praktiska handlande. Revolution 
har en demokratiskt vald internationell 
ledning och ett internationellt sekre-
tariat som agerar på uppdrag av denna 
mellan internationella ledningsmöten 
och kongresser. Vi är en organisation 

som sträcker sig över nationsgränserna, 
med klasskampen som förenande fak-
tor. Vi strider på alla fronter: mot fas-
cism, högerpolitik, sexism, pampvälde 
och imperialistiska krig. Vi förstår dock 
att våra handlingsmöjligheter är begrän-
sade av vår storlek, vi ser oss inte som 
självtillräckliga och inser att ”smågrup-
psterrorism” inte är en hållbar eller ön-
skvärd taktik. Därför betonar vi ständigt 
och outtröttligt behovet av en bredare 
kamp och en internationalistisk vänster 
som inte slickar borgerskapet i röven 
på bekostnad av arbetarklassen. På vår 
internationella hemsida <www.oneso-
lutionrevolution.com> publiceras sek-
tionsrapporter varannan månad om vad 
Revolution sysslat med i de länder som 
fungerande sektioner finns etablerade, 
vilket i nuläget är Sverige, Storbritan-
nien, Tjeckien, Tyskland och Österrike. 
Vi har kamrater som är aktiva i Pakistan 
och Sri Lanka, samt en sektion under 
uppbyggnad i USA. Här följer ett axp-
lock av vad Revolution sysslat med de 
senaste månaderna runtom i Europa:

Arbetarkamp
I maj gick många österrikiska vårdar-
betare ut i strejk med anledning av en 
ny hälsovårdsreform lanserad av reger-
ingen. I juli anordnades en demonstra-
tion av samma anledning. Revolution 
var på plats för att stödja de strejkan-
de vårdarbetarna och samtidigt samla 
in pengar till ett vårdarbetarfack i Sri 

Lanka. Strejkande vårdarbetare i Öster-
rike som visar solidaritet med kamrater 
i Sri Lanka är ett utmärkt exempel på 
internationell solidaritet! Annars har 
den viktigaste händelsen i Österrike 
de senaste månaderna varit det så kal-
lade ”linksprojekt”, vänsterprojektet. 
Det är ett svar på socialdemokratins 
otillräckliga politik och ett försök att 
skapa ett vänsteralternativ. Revolution 
deltar i projektet, och har bland annat 
argumenterat för att det ska innehålla en 
ungdomsgrupp. ”Linksprojekt” kom-
mer ställa upp i nästa val, under namnet 
”LINKE”. Revolution stödjer detta och 
tror att det kan innebära en stärkning av 
den österrikiska vänstern, om det blir 
en början på att bygga ett klasskamps-
baserat arbetarparti. Detta är vad våra 
kamrater kämpar för inom initiativet.
I juni gick statligt anställda arbetare ut 
i strejk i Storbritannien, där Revolution 
har flera grupper. I Leeds demonstre-
rade arbetare, studenter och fackliga 
aktivister under parollen ”Low Pay - 
No Way!”. Även i London demonstre-
rades det, med slagord som satte statens 
lönesänkningar i relation till de sjuka 
summor man spenderat på Irak-kriget. 
Det är dags att den fackliga rörelsen 
bryter med Labour!

Tjeckien har de senaste månaderna sett 
en serie demonstrationer och fackliga 
protester mot regeringens nyliberala 
reformer. Detta kulminerade i en sym-
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bolisk generalstrejk på en timme. Trots 
att demonstrationerna anordandes un-
der arbetstid deltog tusentals arbetare 
på varje demonstration och general-
strejken genomfördes av nästan en mil-
jon arbetare. Medlemmar ur Revolution 
deltog i generalstrejken och samtliga 
demonstrationer.
 
Antifascism
I Storbritannien lider det borgerliga ar-
betarpartiet Labour (borgerligt för att 
dess ledning för en borgerlig politik, 
och ett arbetarparti för att dess väljar-
bas finns i arbetarklassen) en ökande 
brist på förtroende från arbetarklassen. 
Inte så konstigt, då Labour försöker få 
arbetarna att betala för kapitalisternas 
kris när ekonomin nu går neråt. De som 
tjänat på Labours sviktande popularitet 
är de öppet borgerliga Tories samt det 
högerextrema British National Party 
(BNP). Revolution i Storbritannien ser 
detta som ett varningstecken. När ar-
betarklassens parti sviker och försvagas 
ges utrymme för en borgerlig offensiv 
och högerextrem framgång. Revolution 
deltog i och mobiliserade för en demon-
stration mot BNP i London den 21 juni 
då många ungdomar och fackliga aktiv-
ister slöt upp bakom de självklara slago-
rden: Ingen plattform för fascismen!!

Våra kamrater i Tjeckien mobiliserar 
även dem mot den växande fascismen. 
Den tjeckiska högerextremismen är i 
en expansiv fas och vänstern står split-
trad. Revolution deltar i den antifascis-
tiska kampen och försöker vinna gehör 
för sin politik. Det är dock svårt. Precis 
som i Sverige är många antifascistiska 
mobiliseringar organiserade av anarkis-
tiska grupper. De tjeckiska anarkis-
tisterna vägrar dock samarbeta med 
oss kommunister, därför att de inte ser 
skillnaden mellan exempelvis Revolu-
tion och stalinistiska organisationer; de 
tror att vi eftersträvar en lika förhatlig 
stat som stalinisterna, och de likställer 
stalinism med fascism. Inte desto min-
dre inser våra kamrater behovet av att 
bryta isoleringen i det antifascistiska ar-
betet, och kämpar därför för byggandet 
av en antifascistisk enhetsfront och en 
bred kamp! 

I Stuttgart (Tyskland) har Revolution 
varit med och organiserat en antifascis-
tisk konsert, som en del av arbetet i den 
allians mot rasism som Stuttgart-sek-
tionen tog initiativ till förra året för att 

bekämpa fascisterna i området.
 
Elevkamp
Kamraterna i Storbritannien deltog i 
en studentkonferens organiserad av 
”Education not for sale”, och vann en 
majoritet för att den skulle ställa sig ba-
kom kravet på omedelbart tillbakadra-
gande av landets trupper från Irak och 
Afghanistan. I London har Revolution 
precis börjat en kampanj mot polisens 
”stop and search”-fasoner mot ungdo-
mar. Bakgrunden är att det har varit en 
hysterisk mediakampanj kring kniv-
brott, med följden att polisen ökar sin 
repression mot ungdomar. Varje ung-
dom i arbetarkvarter ses tydligen som en 
potentiell knivmördare som polisen får 
stoppa och trakassera hur de vill! Ökad 
polisiär verksamhet är inte lösningen på 
ungdomskriminalitet, utan tvärtom en 
källa till mer repression!

Den största angelägenheten i Tyskland 
har sedan maj varit den växande skol-
strejkrörelsen. Den är ett svar på de 
nedskärningar av det offentliga utbild-
ningssystemet som nu pågått i flera år. 
Klasserna blir större och större, studi-
ematerialet avgiftsbeläggs och skolbyg-
gnader är i akut behov av renoveringar. 
I flera städer har det bildats aktions-
kommittéer för att organisera ett mot-
stånd och redan i början av maj bröt den 
första elevstrejken ut i Lüneburg, norr 
om Hamburg, som samlade 2500 elever. 
Senare samma månad organiserades en 
elevstrejk i Berlin och samtidigt lan-
derade en grupp i Tübingen ett upprop 
för en landsomfattande elevdemonstra-
tion den 22 juni. Uppropet lyckades. I 
Berlin visade 8000 elever vad de tyckte 
om politikernas nedskärningar. Även i 
Oldenburg var det kring 8000. I Kassel 
4000, i Tübingen 1500 och i Frankfurt 
800. Revolution deltog aktivt i mobil-
iserandet i alla nämnda städer utom 
Oldenburg, och särskilt aktivt i Berlin 
och Frankfurt, där vår nya Frankfurt-
sektion var initiativtagarna till strejken 

och tryckte och spred tusentals flyg-
blad. Våra kamrater i Tyskland manar 
nu elevstrejkrörelsen att organisera sig 
bättre, fortsätta strejkerna och inte sluta 
förrän kraven drivs igenom! De kom-
mer kämpa för att göra rörelsen politiskt 
vaken och återknyta nedskärningarna i 
utbildningen till borgarklassens nylib-
erala offensiv.

Antiimperialism
I Österrike har kamrater manifesterat 
tillsammans med andra delar av vän-
stern mot USA:s och EU:s ekonomiska 
sanktioner av Iran, samtidigt som de 
förstås fördömt den Islamska Republik-
ens terrorvälde. Via informationsstånd 
och tidningar förde Revolution fram sitt 
budskap: Arbetare, kvinnor och ungdo-
mar i Iran - kämpa mot ert nationella 
förtryck! Arbetare, kvinnor och ungdo-
mar i väst - stöd deras kamp! 
 
I maj var det exakt 60 år sedan ”Nakba” 
(katastrofdagen) inträffade, när över 
750 000 palestinier tvingades fly sina 
hem och staten Israel utropades. 60 år 
senare är förtrycket av palestinierna lika 
grymt som någonsin. Revolution har i 
flera länder visat sitt stöd till de som 
kämpar mot ockupationen. I London 
protesterade tusentals. Revolution hade 
ett livligt block och marscherade under 
banderollen ”End the Seige of Gaza, 
Victory to the Intifada!”. I Leeds tog 
man också initiativ till och organiserade 
en livlig och militant demonstration på 
samma tema. I London har man också 
kämpat mot militärens rätt att på skolor 
och universitet rekrytera till den imperi-
alistiska armén. 

I Tjeckien har kamrater i nära två år 
kämpat mot USA:s planer att etablera 
en radarbas i landet. Den 8 juni kom 
Condoleeza Rice till Prag för att skriva 
på ett kontrakt kring detta. Revolution 
och andra grupper såg till att hon fick ett 
varmt välkomnande då 4000 personer 
samlades för att protestera mot hennes 
närvaro och byggandet av radarbasen.

Vår gemensamma kamp med kamrater-
na i andra länder fortsätter under hösten. 
I Malmö på ESF kommer vi att samar-
beta för att höja rösten för en ny revo-
lutionär ungdomsinternational och för 
att få till stånd en klasskampsbaserad 
politik som kan slå tillbaka borgarnas 
angrepp och det system de företräder.

av juan
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Revolutionär historia: 
Kampen för en arbetarinternational
REVOLUTION har sedan 2003 dri-
vit om en ny femte international – ett 
internationellt parti för socialistisk 
revolution. Vi solidariserar oss även 
med Förbundet för Femte Interna-
tionalen (där bl.a. svenska Arbetar-
makt ingår) och alla andra krafter 
som kämpar för att bilda en sådan. 
Vad är en international? De flesta 
som demonstrerat på första maj har 
säkert hört kampsången ”Interna-
tionalen”. Men få ungdomar känner 
nog till internationalernas historia. 
Inte så konstigt: arbetarklassens 
revolutionära historieskrivning bru-
kar gömmas för framtidens genera-
tion av för borgarna goda skäl! I den 
här artikeln vill jag kortfattat berätta 
historien om de fyra internationaler-
na som existerat, och förklara vad vi 
syftar på när vi säger att det är dags 
att bilda en femte.

Varför internationalism?
Behovet av internationell klasskamp för 
att bemöta kapitalisternas offensiv har 
inte minst sin grund i det faktum att bor-
garklassen är en global klass som sam-
mansluter sig i internationella allianser 
och institutioner (militära, ekonomiska 
och politiska) för att driva en gemensam 
kamp mot arbetarna. Vi behöver helt 
enkelt ett internationellt motstånd för 
att kunna försvara oss överhuvudtaget. 
Och för motstånd krävs organisation. 

Första internationalen
Detta insåg revolutionärer och aktivis-
ter inom arbetarrörelsen redan tidigt un-

i samband med arbetarnas uppror i 
Paris 1871, då den manade till uppror 
och ett krossande av kapitalismen. 
Internationalen led dock i slutändan 
nederlag. Flera faktorer samverkade: 
Organisationen förföljdes och utsattes 
för omfattande repressionen efter att de 
revolutionära arbetarna i Paris krossats. 
Brittiska fackföreningsledare gick över 
till borgarklassen när man kompromis-
sade med liberalerna. Anarkister vände 
sig mot den kollektiva disciplin som in-
ternationalen grundades på. Trots inter-
nationalens upplösning var den en stor 
framgång. En viktig erfarenhet hade 
gjorts. En lärdom var att även om det 
går att ena arbetare i ett internationellt 
parti för socialistisk revolution, så kan 
denna enhet inte upprätthållas särskilt 
länge om en stor del av organisationen 
motsätter sig kampen för makten (såsom 
i fallet med de brittiska fackföreningsle-
darna och de anarkister som motsatte 
sig all maktutövning överhuvudtaget).

Andra internationalen 
Den andra internationalen grundades 
1889 i Paris. Nu hade flera socialde-
mokratiska arbetarpartier bildats, och 
många hade antagit politiska program 
som inspirerats av den första interna-
tionalens politik. Den andra internatio-
nalen fortsatte att försvara den första 
internationalens krav och tillförde nya: 
kampen för 8 timmars arbetsdag och 
demokratiska rättigheter, mot kolonial-
ism och imperialistiska krig samt mot 
militarism. ”Inte ett öre, inte en soldat 
åt kapitalisternas krig” var parollen som 
sammanfattade den sistnämnda stånd-
punkten. Andra internationalens partier 
tog också upp generalstrejken – då alla 
arbetare gemensamt stoppar produk-
tionen – som metod i kampen. Man 
fortsatte också att insistera på arbetar-
partiernas självständighet mot borgark-
lassen och tog avstånd från deltagandet 
i kapitalistiska regeringar.

Andra internationalen hade dock en del 
svagheter som i slutändan bidrog till 
dess fall. Politiskt misslyckades den med 
att sammanföra kampen för omedelbara 
reformer (rösträtt, kortare arbetsdag) 
med revolutionära krav (uppror, överta-
gandet av produktionsmedlen). Därför 
stod den svag i förhållande till utveck-
lingen av en reformistisk strömning 
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der den tid då Marx och Engels verkade. 
För de båda var det därför naturligt att 
stödja och delta i uppbyggandet i vad 
som kom att bli arbetarklassens första 
internationella sammanslutning för ge-
mensamt motstånd mot kapitalisterna – 
den första internationalen. Denna, som 
även kallades ”Internationella Arbeta-
rassociationen”, som existerade mellan 
åren 1864-1876, byggde på en sam-
manslagning av stora fackföreningar, 
demokratiska krafter och socialister av 
olika slag. Under sin existens fick den ett 
enormt inflytande som sträkte sig från 
Europa till Nord- och Sydamerika. In-
ternationalens viktigaste bidrag bestod 
inte minst i att den introducerade den 
revolutionära socialismen för en större 
publik. Politiskt tog man också många 
viktiga beslut. Man pekade ut arbetark-
lassens roll i den socialistiska revolu-
tionen, man framhöll fackföreningarnas 
roll i bygget av partier och man tog 
principiellt ställning för arbetarklassens 
politiska självständighet från borgark-
lassen. Man förde fram revolutionära 
krav, såsom kravet på en arbetarmi-
lis (istället för borgarnas polis) och på 
planerad ekonomi som ett alternativ till 
kapitalisternas omhuldade marknad. 
Man slog också ett slag för förtryckta 
folks rätt till nationell frigörelse, som i 
fallen med Irland och Polen. På det or-
ganisatoriska planet anslöt man sig till 
demokratisk centralism – demokrati i 
beslut, enhet i handling. Man kämpade 
för ett internationellt program och under 
en gemensam kollektiv disciplin.

Den första internationalen spelade 
en aktiv revolutionär roll, inte minst 



som fick fäste när mer privilegierade 
representanter för arbetarklassen vann 
inflytande. Reformismen var för de-
mokratiska reformer, men mot revolu-
tion. Socialismen skulle åstadkommas 
på fredlig väg genom parlamentet. Med 
denna inriktning föll det sig naturligt för 
reformisterna, som vid tiden för första 
världskriget dominerade internation-
alen, att i de olika länderna ställa sig på 
sin borgarklass sida när kriget väl bröt 
ut. Alternativet hade varit att uppmana 
till att aktivt stoppa borgarklassens 
krigsmobilisering med revolutionära 
medel – vilket de socialdemokratiska 
reformisterna inte var beredda att göra. 

Den andra internationalen visade att 
det är möjligt att mobilisera massorna 
genom propaganda och agitation. Men 
den visade också på behovet av att ta 
strid mot reformistiska krafter inom ar-
betarrörelsen.

Tredje internationalen
Den tredje kommunistiska internation-
alen, också kallad Komintern, bildades 
1919 och hämtade kraft ur kampen mot 
kriget, och särskilt ur ryska revolutionen 
1917 då arbetarna för första gången tog 
makten i ett land. Revolutionära uppsv-
ing i ett antal länder i Europa bidrog till 
att snabbt öka dess medlemsantal. Ko-
minterns uttalade mål var att bygga ett 
världsparti för socialistisk revolution. 
Den manade till ett försvar av ryska rev-
olutionen, den stödde byggandet av nya 
revolutionära partier som alternativ till 
de reformistiska och den utvecklade sitt 
ställningstagande mot imperialism och 
nationellt förtryck. Den stödde bildan-
det av en rörelse för arbetarkvinnorna 
och för den proletära ungdomen. Poli-
tiskt utvecklade den enhetsfrontstaktik-
en för att vinna arbetare för revolutionen 
i konkurrens med reformistiska krafter. 
Taktiken kan sammanfattas med att ”slå 
tillsammans, men marschera separat”. 
Tanken var att kommunister skulle söka 
samarbete med krafter inom arbetar-
rörelsen utan att ge upp sin politiska 
självständighet, och vinna argumentet 
för revolution i gemensam kamp. Tak-
tiken utsträktes också till kampen mot 
kolonialism, där man uppmanade rev-
olutionärer att stödja den kamp som 
folken förde mot kolonialt och impe-
rialistiskt förtryck, även då det skedde 
genom organisationer som inte var so-
cialistiska (t.ex. nationalistiska och re-
ligiösa). Fortfarande var dock vilkoret 

upprätthållandet av den egna politiska 
och organisatoriska självständigheten 
(inklusive rätten och plikten att kritisera 
sina eventuella samarbetspartners).

Komintern var under de tidiga åren ett 
centrum för världsrevolutionens or-
ganisering och spelade en aktiv roll på 
klasskampens alla frontavsnitt. Med 
tiden lamslogs den dock av den kontra-
revolution som skedde inom Ryssland 
då stalinisterna kväste de revolutionära 
krafterna. Efter att Stalin konsoliderat 
sin makt i det ryska partiet och i inter-
nationalen omvandlades den sistnämna 
till ett verktyg för att bevaka och stödja 
de ryska stalinisternas utrikespolitik. 
Internationalismen ersattes av stel by-
råkratism och anpassning till reform-
ismen, i synnerhet som Stalin sökte 
”fredlig samexistens” med imperialistis-
ka makter som England och Frankrike. 
Arvet från Komintern är rikt på lärdo-
mar. En av de viktigaste är behovet av 
att försvara den strategiska inriktningen 
att verka för världsrevolution. Men när 
politiken istället inriktas på anpassning 
och samarbete med borgerliga krafter 
kan även ett internationellt revolution-
ärt parti som består av de mest hängivna 
revolutionära arbetarna omvandlas till 
ett verktyg för kontrarevolution.

Fjärde internationalen
Bakgrunden till fjärde internationalens 
bildande var den kamp som den ryske 
revolutionsledaren Leo Trotskij tillsam-
mans med andra förde mot den stalin-
istiska urartningen av Komintern. När 

Hitler kom till makten i Tyskland utan 
att så mycket som ett skott avfyrades, 
samtidigt som inga kritiska röster 
höjdes inom Komintern mot stalinister-
nas oförmåga att ta itu med det fascis-
tiska hotet, så började Trotskij och hans 
anhängare argumentera för behovet av 
en ny international. Uppladdningen in-
för ett nytt världskrig gjorde frågan till 
en akut sådan. Fjärde internationalen 
bildades 1938, och antog ”övergång-
sprogrammet” som sitt grundningsdo-
kument. Internationalen misslyckades, 
till skillnad från de tidigare, med att nå 
massanslutning. Som mest var man bara 
några tusental. Detta berodde fram-
förallt på den våldsamma repression 
man utsattes för från både nazistiskt och 
stalinistiskt håll. Inte minst i Spanien 
förföljde stalinisterna internationalens 
anhängare, och tiotusentals oppositio-
nella mördades i Ryssland på order från 
Stalin. Trots detta uppnådde internatio-
nalen en rad saker: man försvarade i sitt 
program uppfattningen att revolutionen 
kräver arbetardemokrati, baserad på 
arbetarråd. Man försvarade den ten-
densfrihet som varit avgörande för den 
interna demokratin i Kominterns partier 
innan stalinisterna tog död på den. Man 
försvarade demokratisk planering mot 
stalinisternas byråkratiska 5-årsplaner 
och man upprätthöll perspektivet på en 
världsrevolution gentemot reformism 
och stalinistiska kompromisser med 
borgerliga krafter. Övergångsprogram-
met, där kampen för reformer samman-
fördes med en strategi för revolution, 
blev organisationens ledstjärna.

Kommunistiska internationalen

forts. nästa sida
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Fjärde Internationalen bröt samman 
efter andra världskriget. Internationalen 
hade inte lyckats med att bryta sin mar-
ginalisering, och efter kriget förstärk-
tes stalinismen och socialdemokratin. 
Många av organisationens ledare hade 
dödats, inklusive Trotskij själv. Trycket 
blev alltför stort. Olika ledande med-
lemmar började förespråka en politisk 
anpassning mot å ena sidan stalinism, 
å andra sidan mot socialdemokrati med 
resultatet att internationalens politik 
tappades på revolutionärt innehåll.   

För en femte international!
REVOLUTION anser att arbetarklassen 
och de förtryckta massorna behöver ett 
nytt internationellt parti för socialistisk 
revolution. Utan verklig internationell 
organisering, där vi kämpar tillsammans 
för gemensamma mål och ser till att till-
varata erfarenheter genom gemensam 
handling är vi dömda att se vår kamp 
splittras längs nationsgränserna. En ny 
international, om den ska kunna bli ett 
verktyg för revolution, måste ta tillvara 

på de erfarenheter, både de positiva och 
de negativa, som de tidigare internatio-
nalerna gav upphov till. I varje tidigare 
international finns viktiga framsteg som 

behåller sin giltighet, men också brister 
som en ny femte international måste 
göra upp med. Den som inte lär av his-
torien är dömd att återupprepa den. Vi 
behöver en internationell organisation 
som baseras på de förtrycktas strider i 
varje land. Vi behöver nya revolution-
ära arbetarpartier som kan leda och or-
ganisera klasskampen mot målet – att ta 
makten från kapitalisterna och krossa 
deras stat. Vi behöver största möjliga 

demokrati, men också förmåga att ag-
era enat när vi ställs inför klassfienden 
– demokratisk centralism. Vi behöver 
knyta ann till och utveckla kampformer 
på olika fronter som en del av en över-
gripande global revolutionär strategi. Vi 
behöver en internationell organisation 
som kan uppmuntra, ge vägledning och 
samtidigt lära från de olika kamper som 
vi återkommande ställs inför. 

REVOLUTION kommer på Europas 
Sociala Forum i Malmö återigen att resa 
frågan om en ny Femte international, 
utöver att kämpa för politiska strategier 
för att slå mot de omedelbara uppgifter 
som vi ställs inför. Vi kommer särskilt 
att vända oss till ungdomar och deras 
organisationer och resa frågan om en 
ny ungdomsinternational, vilket skulle 
kunna stimulera bildandet av en Femte 
international. Framåt för Femte Interna-
tionalen – ett parti för global socialistisk 
revolution!

av gunnar

Israels förtryck mot palestinierna 
fortsätter i oförminskad skala 
samtidigt som Västvärldens me-

dier fortsätter att blunda. Dagliga 
militära räder in på palestinska om-
råden, beskjutningar av civila, mord 
på journalister som vågar doku-
mentera ockupationsmaktens terror 
och kollektiv bestraffning. Listan på 
vad som utmärker den israeliska stat-
ens behandling av palestinierna kan 
göras lång. 

Samtidigt som de israeliska ledarna, 
tillsammans med anhängarna i Vita Hu-
set och den övervägande delen av det 
borgerliga etablissemanget, inklusive 
socialdemokrater som Mona Sahlin 
i Sverige, försöker ge sken av att den 
israeliska ledningen vill ha en ”rät-
tvis tvåstatslösning” fortsätter Israel 
att undergräva även denna ohållbara 
skrivbordskonstruktion: för tillfället 
pågår bygget av 2600 nya bostäder i 
bosättningar på Västbanken, enligt en 
rapport från den israeliska organisa-
tionen ”Peace Now”. Organisationen, 
som till stöd för sina slutsatser använder 
sig av flygfoton och fältbesök, säger att 
åtminstone hälften av de nya byggnad-

erna uppförs på områden som innebär 
att den mur som israelerna bygger måste 
dras om till förmån för ännu mera stöld 
av mark. Expansionen av den israeliska 
staten fortsätter alltså. I några fall när-
mar sig byggandet gränsen till de pales-
tinska städerna Ramallah och Betlehem. 
Utökandet av bosättningarna, som utgör 
en strategisk del av Israels pågående et-
niska rensning, har ökat från 240 nya 
bostäder under perioden januari – maj 
2007, till 433 bostäder för samma pe-
riod detta år. Det uppenbara målet med 
byggandet är, som Peace Now meddelar, 
att upprätta ett starkare band mellan de 
större samlingarna av bosättningarna 
och de som är mer isolerade och ligger 
längre in i det som återstår av det som 
idag erkänns som Palestina. 

Detta är ett recept för att i slutändan 
omöjliggöra alla eftergifter åt palesti-
nierna. Det vittnar om den israeliska 
bosättarstatens kolonistiska natur. Rät-
tvisa för palestinierna kan bara uppnås 
om denna stat raseras i grunden och 
ersätts med en gemensam stat där pales-
tinier och israeler kan leva tillsammans, 
utan privilegier för någon av folkgrup-
perna eller i religiöst avseende. En så-

dan kamp måste basera sig på den ge-
mensamma klasskampen från arbetare i 
både Israel och Palestina, samt i Mel-
lanöstern. Det är den enda fungerande 
lösningen, även om den kan tyckas av-
lägsen i dagsläget. 

Ett ljus i sammanhanget var det genom-
brytande av den israeliska blockaden 
mot Gaza som internationella aktivister 
genomförde i slutet av augusti. Efter 
att ha samlat in pengar och förnöden-
heter genom presentationer i moskéer 
och synagoger, och bland vänner och 
bekanta, så begav sig  42 aktivister i två 
små båtar, SS Free Gaza och SS Liberty, 
och seglade 350 km från Cyperns kust 
till Gaza. Trots att de fick sin radiotrafik 
störd lyckades de nå kusten och undsät-
ta Gazaborna. Hundratals välkomnade 
dem när de anlände med starka känslor, 
tårar och hurrarop. Samtidigt sände 
besättningen ut ett meddelande till hela 
världen: ”Världen har inte glömt folket 
i detta land. Idag är vi alla från Gaza.” 
Ett mycket bra exempel på den interna-
tionella solidaritet som måste uppbå-
das, fast i mycket större skala, för att på 
allvar slå mot USA:s vakthund i Mel-
lanöstern. 

Stoppa Israels terror mot palestinierna!

av gunnar
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Moderaterna skriver en debat-
tartikel i DN den 26/8 att alla 

asylsökande ska inriktas på att bli 
självförsörjande redan vid ankomst 
till Sverige.

Regeringsförslaget förespråkar att 
den som kommer till Sverige först i 
en familj ska ha försörjningsansvar 
för resten av familjen när de söker 
anhörigasyl, oavsett omständigheter. 
Familjen beviljas inte asyl om den i 
familjen som redan bor i Sverige inte 
har bevis på att han kan försörja resten 
av familjen till 100 %. 

Alla nyanlända asylsökande ska när 
de läser SFI (svenska för invandrare) 
ha fokus på att bli självförsörjande. 
Huvudmålet för SFI ska ändras till 
att se till att deltagarna ska skaffa sig 
förutsättning för att försörja sig istället 
för att i första hand lära sig kommu-
nicera med omgivningen. Dessutom 
ska asylsökande endast få bosätta sig 
där det finns jobb och bostäder. Bara 
att där du som asylsökande kan försörja 
dig får du bo. Dessa förslag motiveras 
med att arbetslöshet går i arv genom 
generationer och att alla asylsökande 
är alldeles för omotiverade att skaffa 
sig en sysselsättning. Det Billström 
föreslår i sitt uttalande är att “nykom-
lingarna” ska skaffa sig jobb inom den 
enklare tjänstesektorn. Det är fullstän-
digt absurt att asylsökande med trau-

matiska upplevelser från krig och 
förföljelse omedelbart ska sättas 
i arbete, utan att vare sig fått tid 
att bearbeta sina upplevelser eller 
kunna läsa vad som står i avtal 
eller kunna ha någon kontakt med 
kollegor, eftersom de inte fått lära 
sig språket innan de kastas ut på 
arbetsmarknaden.

Billström anser det viktigare att 
asylsökande får arbeta med en-
klare arbeten där deras utbildning 
inte kommer till sin rätt. En utbil-
dad läkare ska rekommenderas in 
i en bransch med ickejobb som 
piga (kanske hos Billström själv?) 
genom de utökade möjligheterna 
till avdrag för hushållsnära tjän-
ster som kommer att genomföras under 
hösten. Absurditeten är enorm. Regerin-
gen har öppnat upp för arbetskraftinvan-
dring men de människor som kommer 
ska inte få verktyg att utöva sin yrkess-
kicklighet, där språket är en viktig del 
för många yrkeskategorier. Självklart 
vore det bra om fler blev självförsör-
jande redan tidigt, men utöka då resurs-
erna så att möjligheterna att kunna leva 
i samhället ökar. Att kunna umgås med 
omgivningen ger möjligheter att skaffa 
sig kontakter som kan leda till arbeten 
eftersom det är viktigare att känna rätt 
personer än att ha rätt yrkeskompetens.

Hela förslaget är löjeväckande där de 

Asyl – Endast om du kan 
försörja dig och din familj!

asylsökande som flytt från allt de äger 
och har, inte ska få tid att anpassa sig 
till ett helt nytt liv. Att de dessutom blir 
kallade för nykomlingar i artikeln visar 
att moderaterna inte har någon som 
helst känsla för människor utan bara ser 
till hur allting ska bli lönsamt och inte 
ser de som sliter bakom siffrorna. Detta 
skapar enbart ickearbeten som inte be-
hövs, exempelvis handduksutdelare på 
offentliga toaletter.

Först ville han förvägra papperslösa 
rätten till vård. Nu vill han tvinga 
asylsökande att ta skitjobb och be-
gränsa anhöriginvandring. Det kallas 
rasism!

av elin

GÅ MED IDAG!
Ansök om medlemskap på:

www. .se

Det revolutionära alternativet för arbetarungdomar
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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

Mellan onsdag den 17 och söndag den 
21 september organiseras Europas soci-
ala forum (ESF) för femte gången. Den 
här gången har turen kommit till Sve-
rige och Malmö. Deltar gör socialister 
och arbetare från hela Europa. 

Upp emot 200 olika möten, och en jät-
tedemonstration, kommer att organise-
ras under de fem dagarna som forumet 
pågår. Frågor som kommer att diskute-
ras och debatteras rör bl.a. kampen mot 
krig och imperialism, mot borgarnas 
angrepp på välfärden, mot rasism och 
kvinnoförtryck, liksom kampen mot 
den globala uppvärmningen. Här finns 
något för alla.

Forumet innebär en mycket bra möj-
lighet att stifta bekantskap med den in-
ternationella antikapitalistiska rörelsen 
och arbetarorganisationerna. Som på 
tidigare forum kommer Babels, ett pro-
gressivt nätverk av översättare, att se till 
så att alla kan förstå varandra med hjälp 
av hörlurar och professionella översät-
tare. 

Forumet är också ett tillfälle att höja 

rösten för revolutionär politik och so-
cialism inför en större publik. Vi ung-
domar har massor av skäl att delta i fo-
rumet. Det handlar om vår rörelse – och 
vår framtid! 

REVOLUTION kommer att delta på en 
mängd olika möten. Vi organiserar ock-
så ett eget möte tillsammans med andra 
grupper, under titeln ”Fight racism! 
Smash fascism! Build the fight back 
against increasing racism in Europe.” 
Vi kommer också att delta med Nätver-
ket mot rasism, som planerar att delta i 
flera möten om antirasism och antifas-
cism.

Deltagande och boende (praktiskt):
Det kommer att vara möjligt att bo i 
gympasalar och liknande för 50 kr per 
natt. Deltagande på forumet kostar 20 
euro (ca 190 kr) för ungdomar, eller 40 
euro för vuxna som har arbete. 

Kontakta Revolution om du vill veta 
mera, höra om hur man kan resa, eller 
om du rent av vill åka med oss! 

Se www.esf2008.org för mer info.

Europas Sociala Forum 
-- Malmö 17-21 september --


