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Så här i början på det nya året 
konstaterar vi i REVOLU-
TION att vi haft ett framgångs-
rikt 2008. Vi har deltagit aktivt 

i Nätverket Mot Rasisms arbete mot 
fascism och högerpolitik och dessutom 
funnits representerade på flera andra 
områden i kampen. När Israels blo-
diga bombningar av Palestina inledde 
det nya året fanns vi med från början: 
i nätverket Gaza Solidaritet var vi en 
aktiv deltagare, och vi fanns med på 
alla demonstrationer i Stockholm, samt 
deltog i Göteborg och Norrköping. Som 
ett resultat av vårt arbete har vi dragit 
till oss flera nya entusiastiska medlem-
mar. Med hög kampmoral bådar detta 
och våra nya erfarenheter för att vi ska 
kunna fortsätta arbetet med byggandet 
av en livlig revolutionär ungdomsoppo-
sition även under 2009. 

Det kommande året är utmaningarna 
många. Den kapitalistiska krisen leder 
till att arbetslösheten snabbt förvärras. 
Värst är situationen för ungdomar. I detta 
nummer framhålls bl.a. att det är det ka-
pitalistiska systemet som är problemet, 

och vi vänder oss mot att arbetare ska 
behöva stå för krisens kostnader. Istället 
borde kapitalisterna tvingas betala, och 
kapitalismen avskaffas. Vi skriver ock-
så om den globala uppvärmingen, den 
kommunistiska kvinnokämpen Clara 
Zetkin och berättar varför kommunis-
men inte fungerade i Sovjet.  

Även under 2009 kommer vi att delta i 
arbetet med att bygga upp den antifas-
cistiska rörelsen. Den 6 juni kommer 
massaktioner mot nazisternas parad i 
Stockholm att anordnas, och detta kom-
mer att förberedas med en kampanj i ar-
betarförorterna där vi kommer att delta. 
I synnerhet kommer vi i detta arbete att 
rikta strålkastarna mot Sverigedemo-
kraternas lögner, som måste konfronte-
ras nu när detta rasistparti vädrar mor-
gonluft. I detta nummer ger vi en kort 
bakgrund till partiets historia.

Vi kommer även att fortsätta det antii-
meprialistiska arbetet. Så här vid tryck-
dags drar det ihop sig för massprotester 
mot tennismatchen mellan Israel och 
Sverige i Malmö 6-8 mars. Vi stöd-
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jer kampen för att stoppa matchen och 
planerar själva att delta i protesterna.Vi 
kämpar för en omfattande bojkott och 
isolering av Israel, precis som man gjor-
de med den rasistiska apartheidstaten i 
Sydafrika på 1980-talet.

Vårt internationella arbete fortsätter un-
der 2009. Vi kommer till att börja med 
att delta i protesterna mot NATO:s topp-
möte i Baden Baden/Strasbourg i början 
av april. I sommar anordnar vi också in-
ternationell kongress med valda delega-
ter från de olika Revolution-grupperna i 
hela världen. Ett nytt program, fokuserat 
på hur arbetarungdomar kan göra mot-
stånd mot kapitalisternas kris, kommer 
att antas. Sedan blir det ungdomsläger 
i Tyskland i början på augusti, en unik 
möjlighet för medlemmar och intres-
serade att få träffa andra revolutionärt 
sinnade aktiva ungdomar från andra 
länder för att utbyta erfarenheter och ha 
kul tillsammans. Tycker du att allt detta 
verkar både spännande och vettigt? Vill 
du vara med och kämpa för arbetarklas-
sens frigörelse och ungdomars rättighe-
ter? Gå med oss!  

Demonstration för Gaza i Stockholm,
januari 2009.



Vi minns alla TV-bilderna från 
Israels militära anfall på Ga-
zaremsan i januari: barn som 

dödats, gråtande familjer sittandes i rui-
nerna efter det som en gång var en by, 
blod som rinnner på Gazas gator. Vi var 
många som marscherade då – i hela värl-
den slöt folk upp för att protestera mot 
ännu ett övergrepp på det kämpande, 
palestinska folket. Som förevändningen 
för slakten hävdade Israel att de måste 
sättta stopp för de raketer som rörelsen 
Hamas skickar mot Israel. Och visst är 
inte vi kommunister några anhängare av 
den taktiken: raketanfall drabbar mesta-
dels civila, är osäkra och gör det lätt för 
Israel att skapa opinion mot palestinier-
nas kamp. Men man måste se längre än 
Israels lögner. Under kriget mot Gaza 
dödades 1 334 palestinier (varav 940 
civila, många barn), och tusentals fler 
skadades. Samtidigt dödades 13 isra-
eler, varav tre civila. Och mot Hamas 
fåtal raketer, som dödat något tiotal 
israeler, måste Israels dagliga, massiva 
terror och förtryck av palestinierna stäl-
las. Det är orsaken till raketerna.

Teveteamen kanske har lämnat Gaza för 
tillfället – men vem vet när nästa krig 
blossar upp, med en ny högerregering 
på uppsegling i Israel? Och förtrycket 
av palestinierna pågår också när det 

inte är öppet krig. Varje dag tvingas det 
palestinska folket genomlida säkerhets-
kontroller, omotiverat våld, utegångs-
förbud, rasism, och en enorm mur som 
byggs enbart för att bestjäla dem på an-
vändbara landområden.

Vad gjorde då våra ”humanitära” bor-
gare under krisen? De krävde besinning 
– på båda sidor. Palestinierna måste 
sluta upp att göra motstånd mot slakten, 
tyckte man. Alla, från Obama till Rein-
feldt, står mer eller mindre på det totalt 
överlägsna Israels sida. På imperialis-
mens sida.

I den situationen måste alla kommunis-
ter och anti-imperialister visa sin solida-
ritet med palestinierna. Vi måste påmin-
na den israeliska arbetarklass om vad 
ockupationen innebär. Ett sätt att göra 
det på är en bojkott av den rasistiska 
apartheidstaten Israel. Redan nu möts 
Israels representanter överallt de kom-
mer av protester som skokastningar och 
demonstrationer. Inte för att de är judar, 
som vissa borgerliga skribenter gärna 
vill ha det till – utan för att de är blod-
stänkta representanter för en av de mest 
brutala förtryckarstaterna i vår tid. Nyli-
gen publicerade ett stort antal israeliska 
akademiker ett ”upprop från insidan”, 
ett krav på bojkott av Israel. Allt det här 

är bra, 
och mer 
s å d a n t 
behövs.

Ett bra 
tillfälle att visa Israel att världens arbe-
tare inte tänker låta dem fortsätta med 
allt som vanligt medan palestinierna li-
der är då Israel ska spela en tennismatch 
– inom Davis Cup – här i Malmö. Ska 
israeliska toppspelare få glassa runt på 
planen med svenska stjärnor medan för-
rycket pågår hemma i Israel? Självklart 
inte! REVOLUTION ansluter sig till 
den växande skara av organisationer 
och folkrörelser som säger att det är nog 
nu.

Tillsammans med anti-imperialister och 
vänsterfolk från hela Sverige kommer 
vi att göra allt för att se till att matchen 
stoppas. Billigt boende i Malmö kom-
mer att ordnas, och bussresor från t.ex. 
Stockholm är på gång. Gå tillsammans 
med oss i Malmö – solidaritet med den 
palestinska frihetskampen – STOPPA 
MATCHEN! Matchen ska stoppas 
– Baltiska hallen, 6-8 mars 2009. Se 
REVOLUTIONs hemsida eller www.
stoppamatchen.se för mer och uppdate-
rad information.

Därför är det rätt att 
stoppa matchen!
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Sverigedemokraterna: samma gamla 
rasism under kostymerna

Sverigedemokraterna växer. Del-
vis kan de göra det genom att 
attrahera den rasistiska och na-

tionalistiska opinionen, men det beror 
också på att man försökt framställa sig 
som ofarliga, och inte alls rasistiska. 
Partiets kampanj mot muslimer, och 
de ständiga hänvisningarna till invand-
ringen som orsaken till allt ont vittnar 
om hur det faktiskt ligger till. REVO-
LUTION kommer att kampanja mot 
Sverigedemokraterna och avslöja deras 

rasistiska lögner under våren i arbetet 
med Nätverket Mot Rasism. Vi kom-
mer också att skriva återkommande om 
Sverigedemokraternas rasism. I detta 
nummer börjar vi med att berätta kort 
om partiets historiska bakgrund!   

En kort historik
Sverigedemokraterna grundades i 
Stockholm 1988 av medlemmar ur hö-
gerextrema grupper såsom BSS (Bevara 
Sverige Svenskt), Nordiska Rikspartiet 

och Nysvenska rörelsen.  Redan 1987 
hade man provat att bilda ett liknande 
parti med namnet Sverigepartiet, men 
eftersom detta inte hade lyckats så gjor-
de man ett nytt försök. Den 6 februari 
1988 enades man alltså om att starta 
Sverigedemokraterna. Man hade häm-
tat mycket inspiration från bland annat 
franska Front National. Loggan hämta-
de man i från engelska National Front.

Anledningen till att Sverigedemokra-

forts. nästa sida

palestina solidaritet

av svante

antirasism



Den globala uppvärmningen:
Planeten är hotad (?)
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av travs

Nej, planeten är inte hotad. Pla-
neten har klarat av värre saker 
än vad som nu sker och kom-

mer att ske i och med den globala upp-
värmningen. Hade planeten haft känslor 
hade den däremot förmodligen känt sig 
hotad, eller åtminstone kränkt. Vad som 
är hotat på riktigt är vårt fortsatta utnytt-
jande av naturens resurser som är nöd-
vändiga för våra sociala behov, och än 
mer, de miljontals människor som idag 
lever i de områden på jorden som är 
direkt hotade av den globala uppvärm-
ningen. Nedgång i jordbruket, spridning 
av sjukdomar och svält kommer göra 
stora delar av världen till ett helvete.

I den gröna rörelsen upprättas ofta en 
idealisk bild av naturen i något slags 
urtillstånd där människan och naturen 
lever i harmoni. Men i alla tider har 

terna startades var skilda åsikter om 
arbetssättet inom BSS, som bestod 
av olika högerextrema grupper. Vissa 
valde den militanta vägen medan andra 
tvättade öronen och bytte ut bombar-
jackan mot slips och kavaj. Men partiet 

var fortfarande bråkigt, och det dröjde 
fram till 1995 innan man tvättade sig 
”på riktigt”. 1994 års val blev en be-
svikelse för partiet, främst på grund av 
konkurrensen från det populistiska och 
främlingsfientliga Ny Demokrati. 1995 
valde man en ny partiledare, den före 
detta centerpartisten Mikael Jansson. I 
och med det så städade man upp partiet. 
Man försökte tvätta bort den synliga ex-
tremismen och försökte i stället bygga 
upp en folklig bild av partiet. Valet 1998 
blev en framgång för partiet och man 
fick 8 kommunala mandat.

År 2000 valdes Jimmie Åkesson till 
ordförande för Sverigedemokrater-
nas ungdomsförbund. Han var deras 
första ordförande utan anknytning till 
extremhögern. 2001 drabbades partiet 
av inbördes konflikter, och det slutade 
med att Tor Paulsson blev utesluten ur 
partiet. Med hjälp av lite annat folk från 
SD startade han Nationaldemokraterna 
– ND. Flera medlemmar i SD som hade 
tröttnat på SD:s politik hoppade av och 
gick med i ND istället. 2002 fick man 
tillökning av bland andra ex-moderaten 
Sten Andersson, som hävdade att partiet 
var fritt från högerextrema element och 

att om någon sådant skulle upptäckas så 
skulle han hoppa av. Trots att flera fall 
av högerextremism sedan upptäcktes 
valde han att sitta kvar. Valet det året 
gick bra, partiet fick hela 49 kommu-
nala mandat.

Åren gick och partiet fortsatte sin bana, 
lite bråkigt som alltid, med flera inciden-
ter. Bland annat ertappades en av deras 
lokalpolitiker med att ha ringt in till en 
lokalradiostation och uttryckt sig grovt 
rasistiskt.  En avhoppade vittnar om ett 
parti som var toppstyrt och instängt. 

2005 valdes Jimmie Åkesson in som 
parti ledare för partiet och med en val-
budget på 10 miljoner rustade man sig 
inför valet 2006. Man städade partiet en 
gång till, bytte den gamla loggan mot en 
oskyldig blåsippa. Man satsade på riks-
dagen även i detta val, men fick nöja sig 
med 2.93% av rösterna. Däremot vann 
man mandat i nära hälften av Sveriges 
kommuner. Framgången ger även SD 
partistöd, så inför det kommande EU-
parlamentsvalet och riksdagsvalet kan 
vi vänta oss massiva PR-kampanjer.

människans produktiva aktiviteter på 
ett eller annat sätt skadat miljön. Att alla 
arter omformar sin miljö är knappast 
nån nyhet, men ändå uppfattas män-
niskans omformning av sin miljö ofta 
som ”onaturlig”. Hur människans pro-
duktiva aktiviteter tar sig uttryck avgörs 
inte av någon ”destruktiv mänsklig na-
tur” utan av bestämda produktionssätt, 
och det nuvarande produktionssättet är 
kapitalism.

Kapitalismens roll
Den globala uppvärmningen orsakas av 
ökade mängder av gaser i atmosfären. 
Huvudorsaken är förbränningen av fos-
sila bränslen och skövlingen av skogar. 
I kapitalismen är fossila bränslen varor 
liksom oljefälten, gasfälten och gruvor-
na där de utvinns; de rörledningar och 
transportsystem som distribuerar dom; 

kraftstationerna, bilarna, de hushåll och 
arbetsplatser där de konsumeras och 
även den arbetskraft som tillverkar allt, 
klimatförstöringen är slutresultatet av 
en lång kedja av varurelationer.

En kapitalistiskt framdriven konsum-
tionskultur innebär överproduktion, 
skapandet av enorma berg av sopor 
och förgiftning av miljön. Samtidigt 
som det överproduceras skräp, ofta 
saker som bara går att använda en el-
ler ett par gånger, bränns matprodukter 
om det skulle produceras över lönsam-
hetsgränsen i syfte att undvika att pri-
serna på marknaden sjunker. Samtidigt 
driver storföretagen på för att genetiskt 
modifierade organismer ska ingå i livs-
medelskedjan för att göra ännu större 
vinster genom att riskera vår hälsa och 
vår miljö. Kapitalisterna är skeptiska till 

kampen för miljön

Jimmie Åkesson - rasist i kostym
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att bevara resurser, kontrollera förgift-
ningen eller återanvända då det kan vara 
kostsamt. Det är helt enkelt billigare att 
pumpa ut gifter i miljön än att städa upp. 
Konkurrensen på marknaden driver inte 
enbart fram ett oerhört slöseri, den dri-
ver även företagen till att hela tiden ex-
pandera. Problemet är att konkurrensen 
bara tar hänsyn till en sak: ökat kapital. 
Den bryr sig om miljön lika lite som den 
bryr sig om arbetarna som i praktiken 
driver företagen och den reservarmé av 
arbetslösa som står till marknadens för-
fogande. Att hävda att den globala upp-
värmningen är ett resultat av att män-
niskan har ”gått för långt” innebär att 
sätta naturens ”intressen” före männis-
kans, som om människan inte vore en 
del av naturen. Det betyder också att se 
mänsklighetens teknologiska framsteg 
som orsaken till problemet, men män-
niskans teknologi och kunnande måste 
ses i relation till det system de verkar i. 
Det är inte som en ”grön/svart” talare en 
gång sa under en manifestation: ”indu-
strialism is bad in itself”. Kombinatio-
nen av vetenskapliga och teknologiska 
framsteg har skapat möjligheter till 
överflöd för hela mänskligheten. Utan 
industrialismen skulle vi istället ha de 
små och tröga manufakturer som var 
förhärskande på den tiden arbetarklas-
sen knappt existerade.

Den gröna rörelsens problem
Stora delar av den gröna rörelsen kriti-
serar förstås kapitalismen, eller åtmins-
tone delar av den. Problemet är att den 
gröna rörelsen ofta ställer sig neutral till 
kapitalismens sociala produktionsrela-
tioner och reducerar sin kritik av kapita-
lismen mot enskilda företeelser som bi-
drar till klimatförstöringen, därför ställs 
främst krav på att individens ”livsstil” 
ska förändras. Men snacka om oförmå-
ga att ta rätt sak i taget. Även om vissa 
individer exempelvis bojkottar den ena 

eller den andra miljöovän-
liga produkten, återvinner 
och tar korta duschar så 
kommer det bara vara en 
droppe i havet, och vikti-
gast - inte göra någonting 
åt grundproblemet. Indi-
videns miljöovänliga livs-
stil kan endast förändras 
när förutsättningarna för 
den förändringen existerar, 
och det kommer de aldrig 
att göra i det kapitalistiska 
samhället. Dessutom är 
inte individen, konsumen-
ten, den riktiga boven i 
dramat. De riktiga bovar-
na är storföretagen, deras 
system och politiker, som 
försöker dumpa över sitt 
ansvar på konsumenterna 
så fort de får chansen. 

Miljön en klassfråga
Kampen mot den globala 
uppvärmningen måste ses 
som ett med kampen mot 
det system som är själva 
förutsättningen för den. Arbetarklassen 
och alla andra som förstår behovet av 
ett militant försvar för miljön mot kapi-
talets härjningar måste kämpa för strikt 
kontroll och kännbara straff för att slå 
ned på företag som förgiftar, företag 
som bryter mot detta måste få sin egen-
dom konfiskerad och sin makt bruten.

Trots att kärnkraftverk utgör en allvar-
lig risk, i synnerhet under kapitalismen 
eftersom åtgärder för säkerheten och 
miljön är dyra och minskar profiterna, 
är det ett misstag att kräva en generell 
avveckling av kärnkraftverken då en 
övergång till fossila bränslen skulle 
innebära ett enormt hot mot miljön.

Arbetarkontroll över kärnkraften
Kärnkraftverk får inte drivas för vinst 
och kärnkraftsindustrin måste förstat-
ligas. Statligt ägande som står under 
byråkratisk kontroll är förstås ingen 
garanti för en acceptabel säkerhet. För-
statligandet av kärnkraftsindustrin mås-
te följas av arbetarinspektioner av alla 
kärnkraftverk och för nedläggning av de 
som bedöms vara osäkra, av största möj-
liga arbetarkontroll av kärnkraftverkens 
säkerhet som inkluderar representanter 
för de anställda, lokalbefolkningen, 
fackföreningarna och miljögrupper. Det 
behövs massiva satsningar på alternativ 

som sol-, vind- och vågenergi för att för-
minska energiproduktion som bygger på 
förbränningen av fossila bränslen och vi 
behöver ett utvidgande av kollektivtra-
fiken för att få bukt med utsläppen från 
privata bilar. Inget av dessa krav kan 
vinnas permanent enbart på nationell 
grund eller utan att frånta kapitalisterna 
den politiska och ekonomiska kontrol-
len. För att kunna kämpa för en ren och 
säker miljö måste vi därför kämpa för 
arbetarkontroll, expropriering (beslag-
tagande) av kapitalistiska bolag och en 
demokratiskt planerad och global pro-
duktionsplan.

Rädda vår miljö - 
störta kapitalismen!
Mot kapitalisternas system där värl-
dens rikedomar kontrolleras av några 
tusen och där arbetarklassen och bön-
derna som producerar rikedomarna är 
fria att antingen slava åt kapitalet eller 
att svälta, måste hela världens arbetare 
och förtryckta människor kämpa för ett 
brott med all tidigare historia, för ett 
samhälle där det oerhörda flertalet inte 
är avskiljt ägandet av produktionsmed-
len, där den verkställande makten inte 
är separerad från den beslutande och där 
tänkandet inte är klippt från praktiken. 
Den globala uppvärmningen är bara 
ännu en måttstock med vilken man kan 
mäta kapitalismens ohållbarhet.



Internationella kvinnodagens socialistiska grundare:
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kvinnokamp

CLARA ZETKIN
”Kvinnans liksom hela mänsklighe-
tens emancipation (frigörelse) kom-
mer uteslutande att bero på arbetets 
frigörelse från kapitalet. Endast i det 
socialistiska samhället kommer kvin-
norna liksom arbetarna i full besitt-
ning av sina rättigherer.”

Detta sa Clara Zetkin, en av ledarna 
för den internationella kvinnorörelsen 
på Andra Internationalens grundnings-
kongress 1889 i Paris. Senare, 
år 1910, tog hon initiativ till den 
Internationella Kvinnodagen, 
den 8 mars.

Clara Zetkin föddes i den tyska 
byn Wiederau i Sachsen den 5 
juli 1857. Hennes mor, Josephin 
Vitale, var dotter till en frans-
man, sympatiserade med de 
franska revolutionsidealen och 
var engagerad  bland annat i al-
männa tyska kvinnoföreningen. 
Claras far, Gottfried Eissner, var 
en skollärare och klockare. 

Clara utbildade sig till lärarinna. 
Redan i unga år fick hon kontakt 
med den socialistiska rörelsen.

Samma år som det Tyska Soci-
aldemokratiska  Partiet (SPD) 
förbjöds i Tyskland mötte hon en 
rysk landsflykting och revolutio-
när, Ossip Zetkin. De gifte sig 
senare och flyttade till Paris. De 
fick två söner tillsammans. Un-
der sex år levde familjen i stor 
fattigdom. I januari 1889 dog 
Ossip och Clara blev ensamför-
sörjare, samtidigt som hon kom 
att spela en alltmer framträdan-
de roll i det socialdemokratiska 
partiets kvinnoarbete.

SPD var förbjudet fram till 1890. Då 
återvände Clara Zetkin till Tyskland. 
Året efter blev hon redaktör för tid-
ningen Die Gleichheit (Jämlikheten). 
Tidningen handlade bland annat om 

aktuella politiska frågor, marxismens 
teori, prostitution, männens ansvar vid 
barnuppfostran, med mera. Tidningen 
spelade en central roll i uppbyggden av 
kvinnorörelsen och upplagan växte från 
4 000 exemplar till 112 000 mellan åren 
1900-1913.

1910, under Andra Internationalens 
möte i Köpenhamn, föreslog Clara Zet-
kin att man skulle genomföra en årlig 

internationell kvinnokampdag. Trotts 
motstånd från den socialdemokratiska 
högerflygeln firades internationella 
kvinnodagen för första gången 1911 i 
flera länder.

Clara Zetkin och Rosa Luxemburg

Enligt den ryska revolutionären Alexan-
dra Kollontay skulle kvinnodagen vara 
en dag av internationell solidaritet i 
kamp för gemensamma mål och en dag 
för att överblicka de arbetande kvinnor-
nas organiserade styrka under socialis-
mens fana.

Clara Zetkin var övertygad om att bara 
socialismen kunde leda till fullstän-
dig social och politisk jämlikhet. Hon 

hävdade att ingen revolution 
skulle komma till stånd om inte 
arbetarkvinnorna tog aktiv del 
av klasskampen. Hon bidrog 
till utvecklingen av marxistisk 
kvinnokamp.

Clara Zetkin tillhörde vänster-
flygeln inom socialdemokratiska 
partiet. När första världskriget 
bröt ut kritiserade hon sitt partis 
stöd till krigspolitiken hårt för 
att sedan ansluta sig till utbry-
tarna och Spartakusförbundet, 
tillsammans med Rosa Lux-
emburg och Karl Liebknecht. 
1919 deltog hon i bildandet av 
det Tyska Kommunistpartiet 
(KPD). Strax efter KPD:s grun-
dande mördades Rosa Luxem-
burg och Karl Liebknecht. Mor-
den på dem blev hård slag för 
partiet och Clara Zetkin. Men 
hon fortsatte att arbeta för revo-
lutionen och blev kommunister-
nas ledamot i den tyska riksda-
gen. Hon mötte Lenin, som hon 
beundrade mycket, och valdes 
in i ledningen för Kommunis-
tiska Internationalen.

Senare i sitt liv bodde hon del-
vis i Moskva, och avled där den 
20 juni 1933. Kremls mur blev 
hennes gravplats. Detta var bara 

tre år innan Stalins ”stora terror”, en 
utrensningskampanj riktad bland annat 
mot kommunister som var kritiska mot 
stalinismen.

av maryam
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av maryam

Under hösten läste medlemmar och 
sympatisörer Kommunistiska Ma-
nifest. I Kommunistiska Manifestet 
presenteras kommunisternas mål, 
och dess kritik av det kapitalistiska 
klassamhället. Här skriver Karin om 
hur det var att läsa KM.

Kommunistiska manifestet var Kom-
munisternas Förbunds manifest, det 
vill säga deras program. Det gavs ut för 
första gången redan 1848 och skrevs av 
Karl Marx och Friedrich Engels. Ett ma-
nifest är en text som skrivs för att vara 
lättillgänglig och som kortfattat ska 
beskriva en organisations politik. Det 
innebär att inga utförliga förklaringar 
eller exempel skulle ha passat in i tex-
ten och analysen av klasskampen är där-
för något förenklad. Manifestet är trots 
det en utmärkt första bekantskap med 
marxismen (den samhällsåskådning 
som Marx utvecklade) som presenterar 
många viktiga marxistiska begrepp och 
synsätt.

Jag hade varit på väg att läsa manifes-
tet i fem år utan att göra slag i saken. 
Det började med ett misslyckat försök 
när jag kommit över en utgåva med 
tiotalet förord av Engels. Det var det 
gamla språkbruket och förorden som 
avskräckte mig. Senare blev jag tvek-
sam till att något skrivet på 1800-talet 
av en gubbe kunde ge mig någonting 
över huvud taget. Men så i höstas deltog 
jag i en studiecirkel där vi tillsammans 
tog oss an manifestet. Den här gången 
med en utgåva där Åsa Linderborg skri-
vit förordet. Linderborg ger flera bra råd 
om hur manifestet kan läsas.  

Att läsa manifestet tillsammans med an-
dra gjorde att jag fick ut mycket av läs-
ningen. Jag rekommenderar verkligen 
att göra så. Försök att tillsammans tolka 
texten och leta efter erfarenheter från 
till exempel ditt eget arbetsliv som il-
lustrerar det Marx skriver. Ha hela tiden 
i bakhuvudet att manifestet skrevs på 
1800-talet. Då hade samhället nyligen 
omvandlats radikalt. Det feodala sam-
hället, som var ett ännu sämre system 
än vad kapitalism är, hade övergått till 
kapitalism. Detta skedde tack vare den 
industriella revolutionen som började i 
England och den politiska borgerliga re-

volutionen, t. ex Franska revolutionen. 
Viss kunskap om denna tid minskar 
risken för feltolkning. Men du behöver 
inte vara historiker för att läsa och få 
nytta av manifestet.  

I dagens Sverige är frågan om jäm-
ställdhet mellan könen ständigt aktuell. 
Det var den inte på Marx tid och dess-
utom visste Marx att Kommunisternas 
Förbunds medlemmar övervägande var 
män, alltså skulle manifestet läsas av 
män vilket märks tydligt i texten. Detta 
betyder dock inte att marxismen är in-
aktuell för arbetarklasskvinnor i dag. 
Frånvaron av insikt om kvinnors poten-
tial i manifestet tar Linderborg upp i sitt 
förord på ett tänkvärt sätt. 

Redan innan Marx teorier spreds så 
fanns det förstås arbetare som organi-
serade sig mot sina arbetsgivare, efter-
som klasskamp har funnits så länge det 
funnits klasser. Dessa hade dock ingen 
utvecklad teori om det kapitalistiska 
systemet eller hur det skulle övervin-
nas. Att marxismen kom innebar dock 
inte att frågorna om metoder för att nå 
kommunism var lösta.  

De teorier Marx utvecklade har inspire-
rat otaliga rörelser och har gett arbetar-
rörelsen en historie- och samhällsana-
lys. Hans verk har haft stor betydelse för 
eftervärlden och stärkt arbetarrörelsens 
kamp. Stor förvirring och osämja råder 
dock över vad Marx ville förmedla. Oli-
ka rörelser har gjort sina tolkningar av 
Marx, t.ex. läst honom selektivt för att 
legitimera just sin kampmetod eller sin 
ledande ställning.

Även liberaler och andra anti-marxis-
ter uttalar sig om Marx. Ibland plockar 
de delar ur hans omfattande material, 
som tagna ur sitt sammanhang får Marx 
idéer att framstå som befängda eller så 
gör de det riktigt enkelt för sig och pe-
kar på stalinismens offer som bevis för 
att marxism skulle vara odugligt. Marx 
budskap blandas ofta ihop med vad som 
gjorts i marxismens namn. 

Det är svårt att utifrån strömmen av 
andrahandstolkningar, myter och för-
vrängningar formade av olika politiska 
intressen skapa sig en egen uppfattning 

om Marx. Därför är det betydelsefullt 
att gå till grundmaterialet, det vill säga 
läsa Marx. 

Att ha läst manifestet gör att du genast 
kan slå bort mycket av den billigaste 
kritiken. Dessutom får du en grund i 
marxistisk historiesyn och kunskap om 
kapitalismen. En kunskap som är vär-
defull för alla som vill förstå sig på det 
samhälle vi lever i eller få vägledning i 
kampen för förändring. Sedan ska ma-
nifestet inte läsas som en bibel som ger 
alla svar på nutidens svåra frågor. Dessa 
frågor ska lösas av dagens arbetarrörel-
se som med verkligheten som utgångs-
punkt (inte en bok) ska utveckla sina 
metoder. Kunskap om historieutveck-
ling och samhällsanalys ur ett marx-
istiskt perspektiv är dock oumbärliga 
verktyg i det arbetet.  

Eftersom vi lever i ett kapitalistiskt 
samhälle är det kapitalisterna som har 
tolkningsföreträde. Nu när kapitalismen 
krisar anlitar tv, radio och tidningar 
frekvent ekonomiska experter för att de 
ska uttala sig om vad som bör göras för 
att stabilisera ekonomin igen. De pratar 
om krisen som något företagsledare och 
banker kommer dra lärdom av så att lik-
nande situationer inte uppstår igen eller 
uttrycker åtminstone förhoppningar om 
att så ska ske. De kan säga så eftersom 
de gynnas av systemet och struntar i 
dem som får ta krisens verkliga konse-
kvenser. Att kriserna är en inneboende 
del av kapitalismen är ingenting de vill 
prata om. Detta vet dock varje marxist.  
Lycka till med läsningen!

Läs kommunistiska manifestet!
kommunistiska studier

av karin
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Så gott som varje dag hör vi om nya 
varsel och banker som krisar. Under 
det förra årets sista tre månader sades 

57 000 arbetare upp. Det var den värsta 
tremånadersperioden sedan den svenska 
bankkrisen 1991. Och värre blir det – under 
2009 och 2010 förutspår de flesta ekonomer 
och prognosmakare att arbetslösheten, som 
idag ligger på över 300 000, kommer att öka 
upp till 10 procent. Det skulle betyda att un-
gefär en halv miljon arbetare kommer att stå 
utan jobb.

Det som är speciellt med den nuvarande 
krisen är att den inte bara gäller i en eller 
ett par länder. Tvärtom är det en kris som 
nu sveper över hela världen. Så gott som 
hela Europa har dragits in i krisen. Överallt 
sparkas arbetare samtidigt som kapitaliste-
rna pressar dem som får behålla sina jobb 
att arbeta hårdare. I USA har flera miljoner 
amerikaner förlorat sina hem, och mot slu-
tet av 2009 kan det vara så många som 25 
miljoner som är arbetslösa där. Krisen har 
också spridit sig till Japan och Kina, och den 
kommer att slå mycket hårt på de halvko-
loniala ländernas ekonomier i Sydostasien, 
Mellanöstern, Afrika och Sydamerika. ILO 
(International Labour Organisation) som är 
en FN-institution som undersöker arbets-
förhållanden, räknar med att så många som 

51 miljoner människor kommer att bli arbet-
slösa världen över under de kommande två 
åren.

Den nuvarande krisen har ett internationellt 
djup som drar ner alla nationella ekonomier. 
Inget enskilt land kan själv ta sig ur krisen 
på något enkelt sätt. Det är inte så konstigt 
med tanke på hur sammanflätade olika län-
ders ekonomier är med varandra idag. Ett 
exempel på det är den svenska bilindustrins 
kris – som kraschade till stor del som en 
konsekvens av att amerikaner, p.g.a. krisen 
där, blev för fattiga för att ha råd att köpa 
nya Volvo och Saab-bilar.

Varför krisar kapitalismen?
Varför krisar kapitalismen? Det finns inte 
plats att förklara hur vi ser på det i detaj just 
här. Men vi kan konstatera följande: Kapi-
talismens kriser är inte olyckliga undan-
tag. De återkommer med jämna mellanrum 
eftersom kapitalismen behöver dem för att 
överleva som system. Kapitalister försöker 
hela tiden att öka sin vinst på bekostnad 
av arbetarklassen (”jobba hårdare!”) och 
på sina konkurrenter (”vi ska vara bäst på 
marknaden!”). Detta leder till att enorma 
motsättningar byggs upp i systemets själva 
maskineri under perioderna av ”högkonjunk-
tur” – motsättningar som sedan exploderar i 

kriser med oerhört destruktiva 
konsekvenser som följd. När för 
många kapitalister, av dem som 
bäst klarar sig i den intensiva 
konkurrensen, har samlat på sig 
för mycket kapital som inte kan 
investeras till en tillräckligt hög 
vinst (vilket sker var 7-10 år) 
– ja då ”stannar” själva systemet 
av. Sådana situationer har vi vid 
börskrascher, eller i exempelvis 
hushållsbubblor som spricker. 
Men roten till problemet ligger i 
den ”verkliga” ekonomin. Kapi-
talisterna blir pessimistiska, 
bankerna vill inte låna ut pengar, 
företagen går i konkurs. Detta är 
vad vi nu kan se.

Krisen är ett sätt, en funktion, 
för kapitalismen för att lägga 
grunden för en ny våg av in-
vesteringar i produktionen – en 
ny högkonjunktur. Det gör den 
genom att krisen tvingar de 
stackars kapitalisterna att avske-
da arbetare, pressa ner lönerna, 
pressa ned priserna på fabriker 

och annan produktionsutrustning, genom att 
försämra arbetsförhållandena för arbetare 
ännu mer (så att det blir lättare att pressa 
arbetare att jobba hårdare), med mera. När 
sakernas tillstånd blivit tillräckligt dåligt 
för arbetarklassen, och när de kapitalister 
som inte klarar konkurrensen gått under, ser 
storkapitalisterna en ljusning, och så börjar 
de investera igen. Så fungerar kapitalismen.

Ett sjukt system
Det är ganska uppenbart att detta är ett helt 
absurt, cyniskt och mycket destruktivt sys-
tem. Kapitalisterna försöker helt enkelt att 
lasta oss arbetare för kostnaderna för deras 
eget systems inneboende tendens till kriser. 
Detta innebär hårdare angrepp på våra rät-
tigheter och vår levnadsstandard. Överallt 
ifrågasätter borgarna våra fackliga rättighet-
er, våra löneanspråk, och så vidare. När 
konkurrensen om arbeten ökar (då det blir 
färre jobb att dela på) finns risken att rasis-
ter går framåt, då dessa lyfter fram en enkel 
syndabock, invandrarna. Risken finns också 
att sexistiska krafter, som kräver att kvinnor 
ska stå hemma bakom spisen och serva sin 
arbetande man, går framåt. Krisen ger helt 
enkelt bränsle åt de mest reaktionära kraft-
erna, inklusive fascistiska tendenser. Dessu-
tom destabiliserar krisen situationen mellan 
olika länder. Kapitalister i det ena landet 
försöker att få ett annat lands kapitalister 
att betala för krisen med konsekvensen att 
risken för handelskrig och väpnade konflik-
ter snabbt ökar. 

Vi har inte råd med systemet
För oss ungdomar är det dags att inse att vi 
inte har råd med det här systemet. Vi är de 
första som får gå när cheferna säger upp viss-
tidsanställda. Vi är de första som drabbas när 
lönerna minskar. Det är vi som i högst antal 
kastas ut i arbetslöshet, och det är vi som får 
minst stöd att klara oss i denna ofrivilliga 
påtvingade situation. Arbetslösheten i sin tur 
är en källa till massor av problem. Bostad-
slöshet och andra praktiska bekymmer som 
följer av fattigdom och en utsatt situation på 
arbetsmarknaden blandas med psykisk ohäl-
sa som ofta har sitt upphov i en känsla av att 
inte vara önskad och efterfrågad. Känslan av 
vanmakt över möjligheten att styra över sin 
framtid, känslan av att samhället skiter i vad 
vi har att komma med, leder lätt till att vi 
vänder oss bort frågor som gäller hur sam-
hället fungerar och hur det kan förändras. 

Samtidigt är det vår framtid som raseras. Det 
är våra möjligheter att utvecklas som männi-

Kapitalismens kris - inget vi 
måste acceptera!

Krisen är ingen olycklig katastrof - 
kapitalismen behöver kriserna. 

kapitalismens kris
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skor och bidra till att skapa ett bra samhälle 
för alla, som begränsas. Och allt för att kapi-
talisterna ska fortsätta att bli rikare på vår 
bekostnad. Vi måste inte acceptera detta – vi 
kan inte göra det!

Slå tillbaka!
REVOLUTION anser att det är kapitaliste-
rna och ingen annan som ska betala krisens 
kostnader. Här och nu kämpar vi bl.a. för att 
få unga arbetare att ta upp och kämpa för 
följande krav när de ställs för hot om avsked 
och nedskärningar:

- Vägra acceptera avskedanden! Vid hot 
om avsked: ockupera arbetsplatserna 
och kräv att kapitalisten öppnar upp 
räkenskapsböckerna. Om det visar sig 
att kapitalisten inte har råd, kämpa för 
att företaget tas över av arbetarna utan 
någon kompensation till kapitalisten. Or-
ganisera produktionen efter behov och 
dela på arbetet.

- Kräv att de banker som inte lånar ut 
pengar och att de storföretag som avske-
dar förstatligas under de anställdas kon-
troll. Ingen kompensation till höjdarna. 
Omorganisera produktionen till att vara 
inriktad på att tillfredsställa våra sam-
hälleliga behov istället för att ge vinst åt 
kapitalisterna.

- Förstatliga byggföretagen och beskatta 
storkapitalet så att nya billiga hyresrät-
ter kan byggas för oss som står i de nu-
varande ständigt växande bostadsköerna. 
Bygg ut ungdomsgårdar med tillräckliga 
resurser i varje arbetarområde. Ge oss 
en meningsfull framtid, investera i skolor 
och universitet. Gratis kollektivtrafik nu!

- Ingen ska behöva vara arbetslös. För 
meningsfulla arbeten med godtagbara 
löner som bidrar till samhällets bästa. 
Skapa dem genom att beskatta de rika.

Bygg en revolutionär rörelse
REVOLUTION inser att varje krav som 
vi tar upp innebär en utmaning för det nu-
varande systemet. Vi har inga illusioner om 
att kapitalisterna kommer att ge bort sin 
makt eller sina pengar till arbetarklassen. 
Därför kämpar vi här och nu för att organ-
isera arbetarungdomar i en revolutionär 
rörelse där vi kan samordna våra strider här 
i Sverige och internationellt – för att hjälpa 
och lära av varandra. Det är hög tid att inse 
att kampen mot kapitalismen måste vara en 
revolutionär kamp, och att arbetarklassen 
måste agera för sina egna klassintressen för 
att försvara sig mot den nuvarande borger-
liga offensiven.

av gunnar

Efter att ha vunnit det amerikanska 
presidentvalet den 4:e november 
förra året tillträde Barack Obama sitt 

ämbete som president den 20:e januari.

Många menar att valresultatet är historiskt, 
med tanke på att Obama är den förste af-
roamerikanska presidenten i landet och att 
han på så vis är den förste som direkt vänder 
sig till de svartas intressen. Att han vunnit 
presidentvalet, skulle kanske några fram-
hålla, visar också att kampen mot rasismen 
har gett utdelning i ett tidigare mycket seg-
regerat USA.     

Att valresultatet är historiskt håller jag givet-
vis med om. Vi behöver bara påminna oss 
om den segregerade lagstiftningen i Södern 
där skyltar som ”only for whites” vanligtvis 
mötte svarta för bara knappt ett halvsekel 
sedan.

Men påståendena om att valresultatet skulle 
innebära en ökad integration eller att det 
omkullkastar rasismen i USA är inte bara 
felaktigt utan rasistiskt i sig. Att två personer 
har samma hudfärg innebär ju inte automa-
tiskt att de delar intressen i alla frågor eller 
känner solidaritet med den andra.

Andra menar att valresultatet innebär en 
radikal förändring från Bush-administratio-
nens misslyckade politik, och ett hopp om 
att komma ur världsekonomins kris med dess 
allvarliga följder, med tanke på att Obama 
uppträder som en man av förnuft, som om 
han vill ställa USA och dess utrikespolitik 
på fötter igen.

På detta kan jag bara svara att vi bör se lite 
längre än den Obama-feber som nu råder, 
och titta på bakgrunden, titta på var allt gick 
snett.  

Obamas valkampanj
Bakom sig har Obama en lång, dyr kampanj 
som med sin populistiska och trendiga sida 
blivit otroligt framgångsrik. Bara de faktum 
att han på ett retorisk luddigt sätt utlovat 
en förändring, vänt sig till nästan alla sam-
hällsskikt, kritiserat Bush-administrationen 
och avvikit från andra presidentkandidater 
i fråga om hudfärg, ålder och personlighet 
har skapat en massiv gräsrotsrörelse utan 
dess like.

Denna rörelse har givetvis haft en betydelse-
full roll i kampanjen, men under denna 
täckmantel av volontärer finns enorma do-

Yes we can!
Men inte med Barack Obama.

nationer från näringslivet, investerare, stora 
företag, banker etc. Många från Wall Street. 
Tillförlitliga siffror visar att Obama lyck-
ades mobilisera uppemot 250 000 bidragsgi-
vare som sammanlagt skänkte ungefär 287 
miljoner dollar till hans kampanj. Att dessa 
enbart skulle komma från gräsrötter och me-
delklassfamiljer som Obama hävdade efter 
att tackat nej till offentlig finansiering av sin 
kampanj verkar för mig föga rimligt.

Med detta i bakhuvudet ser man direkt vilkas 
intressen han kommer att företräda och var 
hans enorma stimulanspaket på över 800 
miljoner dollar till slut kommer att hamna.  

För även om stimulanspaketet ger sken av 
att knyta an till en keynes influerad krispoli-
tik, vilket bla innebär att  staten påtar sig en 
aktiv roll med olika stimulansåtgärder så 
kommer inte den marknadsfundamentalis-
men och tron på den rena kapitalismen att 
drabbas.  

Bara det att Obama har en ekonomisk råd-
givningspanel med nyliberala nationaleko-
nomer från Chicagoskolan är väl ett ganska 
tydligt tecken på det. 

Ordföranden i denna nya ekonomiska råd-
givningspanel, Paul Volcker, har även en 
pengagirig bakgrund som riksbankchef 
och är numera kanske mest (ö)känd för den 
sk.”Volckerchoken”.  

Obama - kapitalistisk politiker

forts. nästa sida

Barack Obama
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Under sin tid som riksbankchef 1979-87 
höjde han medvetet styrräntan så kraftigt, att 
många inte längre kunde betala sina amort-
eringar. Värst drabbade, kan sägas, var mån-
ga utvecklingsländer som hade en skyhög 
statsskuld som än idag håller i sig.
 
Obama om sjukvård
När det gäller sjukvårdsystemet och sjuk-
försäkringssystemet som varit en viktig fråga 
i valkampanjen är korruptionen extra tydligt. 
Trots att fler än 40 miljoner i USA i nuläget 
saknar de ofta dyra vårdförsäkringarna i ett 
redan dyrt sjukvårdsysystem, stödjer Obama 
inte förslag om obligatorisk sjukförsäkring 
som skulle täcka alla medborgare.

Ett långsiktigt mål är måhända ett radikalt 
offentligt sjukvårdsystem som är billigt och 
effektivt men vägen dit kantas av en privat 
försäkrings- och sjukvårdmarknad med 
sjukförsäkringar där inte den lägre medelk-
lassen och definitivt inte arbetarklassen har 
råd att bli sjuka.

En arbetarvän?
Ett annat belysande exempel på dubbel-
moral och korruption är Obamas s.k. en-
gagemang i fackföreningsrörelsen. USA:s 
arbetare har ett akut behov av starka fackliga 
organisationer och där anslutningsgraden är 
högre, mycket högre, än vad den är idag. 
Arbertsrätten är svag och facken lider under 
så kallade ”union busters” – speciella kon-
sulter anställda för att krossa facken, och 
antifackliga lagar. Obama har, genom sitt 
engagemang, försökt vinna fackligt stöd ge-
nom att göra det lättare för fackliga organi-
sationer att bilda lokalavdelningar, och sluta 
avtal med arbetsgivarna genom att skriva 
om arbetsrätten. Men samtidigt förespråkar 
han frivilliga lösningar och har inte ens tagit 
upp fackliga lagändringar i det stora stimu-
lanspaketet.

Obama och USA-imperialismen
När det gäller utrikespolitiska arenan och 
USA:s roll i världen kan vi inte förvänta oss 
större skillnad, varken från Bushadministra-

tionens eller McCains utrikesagenda.   

Obamas uppmärksammade motstånd mot 
Irakkriget, hans villighet att samarbeta med 
demokratiska stater och beslutet att stänga 
Guantanomo Bay inom ett år (som bara är 
en av flera hemliga baser utomlands) är bara 
ett taktiskt spel för att få honom att framstå 
som pacifistisk, internationalist och mot-
ståndare till den s.k. Bushdoktrinen.

I själva verka resonerar han kallt, imperial-
istiskt och utan några som helst ideal såsom 
mänskliga rättigeter.

När Obama talar om att armén ska lämna 
Irak på ett ”ansvarsfullt sätt” menar han 
att skyddsstyrkor lämnas kvar för att ex-
empelvis slå mot ”terrorister” (det vill säga 
motståndsrörelsen mot ockupationen). De 
trupper som i sin tur lämnar Irak kommer 
omdirigeras till Afganistan och Pakistan(där 
kriget mot terrorismen verkligen kommer att 
eskalera). 
   
Faktum kvarstår att han i kongressen ändå 
röstat för anslag i Irak, och eftersom vice-
president Joe Biden är en så stark anhängare 
av en väpnad invasion så verkar det nog 
mycket svårt för USA att skiljas från Irak.
Sålunda kommer kriget mot terrorismen 
att fortsätta och alltfler oskyldiga kommer 
att drabbas av dess avhumaniserade krigs-
föring.     

Vidare kommer Obama under ”skärpt diplo-
mati” förhandla med Iran om nationens 
kärnvapenutveckling.

Detta innebär att Obama-administrationen 
inte utesluter åtgärder, inte ens militära ak-
tioner, för att förhindra Iran att skaffa sig 
kärnvapen, eftersom man tror att ett Iran 
med kärnvapen skulle utgöra ett hot mot 
USA och dess viktigaste allierade i regionen; 
Israel (”den enda etablerade demokratin i 
Mellanöstern”).

Ja, lojaliteten med Israel kommer naturligt-

vis inte brytas. Snarare tvärtom. Med en så 
stor sionistlobby som backar upp Obama så 
kan han inte göra någon skillnad även om 
han mot förmodan skulle vilja det. Nu vill 
det sig att det amerikanska militära biståndet 
kommer utökas och understödja israeliska 
militära attacker ”till vilket pris som helst”.    

Med dessa välgrundade sakförhållanden 
bör vi kunna dra slutsatsen att ingen större 
förändring kommer ske. Visserligen är det 
väl en skillnad med Bush-administrationen 
(nästan vad som helst är bättre än den) men 
vad jag menar att med Demokraterna vid 
makten kan vi inte förvänta oss en socialis-
tisk genomgripande förändring. Oavsett om 
Obama är president eller ej. Att vända sig till 
alla oberoende klass, kön och ideologi var 
bara en strategi i kampanjen att fiska röster, 
för att nu föra en borgerlig och liberal poli-
tik.

Eller för att citera Obamas segertal den 4 
november:

”Låt oss motstå frestelsen att falla tillbaka 
i samma motsättningar, småaktighet, peti-
tesser och omogenhet som har förgiftat vår 
politik så länge. Låt oss minnas att det var 
en man från denna stat som var först med 
att ta det republikanska partiets flagga till 
Vita huset, ett parti som grundats på värdet 
av självtillit, individuell frihet och nationell 
enighet. Detta är värden vi alla delar och när 
Demokratiska partiet vinner en stor seger i 
natt gör vi det med ödmjukhet och en över-
tygelse om att överbrygga klyftorna som har 
motverkat framsteg”

Mer samarbete med det lika borgerliga re-
publikanska partiet, med andra ord. Samma 
gamla imperialism. Samma gamla kapital-
ism. För att bryta denna onda spiral av borg-
erliga idéer måste USA:s arbetare organisera 
ett marxistiskt arbetarparti med revolutionär 
politik och ett program för att sätta stopp på 
den liberala och kapitalistiska politiken. 

Bara ett sådant arbetarparti skulle innebära 
en radikal förändring för arbetarklassen. 

av charlie

Dom amerikanska 
arbetarna behöver 
ett revolutionärt 

parti!



Jämför man det framtida socialistiska 
samhället som bl.a. beskrivs av Lenin i 
Staten & revolutionen och verklighet-

en i Sovjetunionen slås man av hur stor 
skillnaden är däremellan. I sin bok, skriven 
under revolutionsåret 1917, beskriver Lenin 
ett samhälle där t.ex. alla makthavare är 
valda och kan avsättas omedelbart och bara 
lyfter en arbetarlön, där den stående armén 
är upplöst och ersatt av ett milissystem som 
bygger på massornas självbeväpning. Kort 
sagt ett samhälle där den yttersta makten 
ligger hos massorna själva. Hur kom det sig 
i så fall att Sovjet styrdes av en privilegad 
diktatorisk maktfullkomlig byråkrati som 
inte fick ifrågasättas? Hur kommer det 
sig Sovjet hade en stående armé med 
ett privilegat officerskast istället för 
demokratiskt organiserade miliser? 
Alltså, varför blev det så att massorna 
berövades all makt och insyn över de 
styrande istället för att själva vara dem 
som utövade makten? 

Från antikommunistiskt håll brukar det 
förklaras med att kommunismen inte 
håller sig inom ”demokratins” ramar, 
att kommunismen är oförenlig med 
”människans” natur, att man försökt ge-
nomföra en omöjlig utopi och då blev 
det bara ännu värre istället, och så vi-
dare. Sådana förklaringar blir man inte 
speciellt klok av och det är det kanske 
inte heller meningen att man ska bli. 
En som däremot undersökt saken när-
mare är den ryske revolutionären Leo 
Trotskij i sin bok Den förråda revolu-
tionen. Den här artikeln är huvudsakli-
gen baserad på den boken. Jag kommer 
också titta närmare på vad Marx, Engels och 
Lenin skrev om övergången mellan kapital-
ism och socialism.

Den ekonomiska och sociala grunden för 
stalinismens uppkomst
I Kritik av Gothaprogrammet delade Marx 
upp övergången från kapitalism till kommu-
nism i två faser: den högre och den lägre. 
Man kan kalla den lägre för socialism och 
den högre för kommunism. Dessa faser 
skiljer sig bl.a. i sättet av fördelningen av 
konsumtionsmedel. Det är först under den 
högre fasen som principen ”åt var och en 
efter behov, av var och en efter förmåga” 
kan förverkligas. Det förutsätter nämligen 
att produktivt arbete inte längre behöver 
någon ekonomisk sporre och att livets nöd-
vändigheter finns i ständigt överflöd, så att 
alla behov kan uppfyllas. Under den lägre 

fasen gäller principen ”åt var och en efter 
arbetsinsats”. Produktionsmedlen är i sam-
hällets ägo, men det lever kvar kapitalistiska 
inslag i fördelningen av konsumtionsmedel i 
det att man får lön utifrån sitt arbetes kvalité 
och kvantitet (mängd). Detta karaktäriserade 
Marx som borgerlig rätt. Lenin konstaterade 
också i Staten & Revolutionen att: ”I sin 
första fas, på sitt första stadium, kan kom-
munismen ännu inte vara fullständigt mogen 
i ekonomiskt hänseende, inte fullständigt fri 
från traditioner eller spår av kapitalismen. Det 
är därför ’den borgerliga rättens trånga hor-
isont’ finns kvar inom kommunismen under 
dess första fas. Den borgerliga rätten i fråga 
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om fördelningen av allt det vi konsumerar 
förutsätter naturligtvis såklart även en borg-
erlig stat, eftersom rätten inte är något annat 
än en apparat som är i stånd att tvinga alla att 
följa rättsnormerna. Därav följer, att inte en-
dast den borgerliga rätten kvarstår en viss tid 
under kommunismen utan också t.o.m. den 
borgerliga staten - utan bourgeoisie!” Alltså: 
under den lägre fasen av kommunismen får 
arbetarstaten en dubbel karaktär: proletär 
eftersom den försvarar socialiserade egen-
domsförhållanden, och borgerlig när den 
i sista hand med tvångsmedel försvar eko-
nomisk ojämlikhet som oundvikligen följer 
av en differentierad löneskala samtidigt som 
den begränsar denna ojämlikhet till vad som 
är absolut nödvändigt och lägga grunden för 
dess successiva upphävande.

Marx och Engels betonade nödvändigheten 
av att utveckla produktivkrafterna. Annars 
skulle den allmänna nöden och kampen för 
tillvaron bestå, vilket i förläggningen skulle 
leda till att allt gammalt skräp från kapitalis-
men skulle komma tillbaka. Faktum är att de 
ansåg att klassmotsättningar hade ett tem-
porärt berättigande så länge produktivkraft-
erna låg på en för låg utvecklingsnivå för 
något annat. Kampen för tillvaron försvann 
på intet sätt i Sovjet. Tvärtom: de första 
åren efter revolutionen drabbades Sovjet 
av krig, svält och epidemier. Detta skärpte 
naturligtvis kampen för tillvaron. Värld-
skriget som föregick revolutionen och det 

på revolutionen följande inbördeskriget 
förstörde också landets produktivkraft-
er. Industriproduktionen för 1921 var en 
femtedel av förkrigsnivån och revolu-
tionsförsöken i det mer utvecklade Väs-
teuropa var på väg att slås ned.

Så var förhållandena i Sovjet vid in-
bördeskrigets slut: Ryssland var isolerat 
som arbetarstat och hade plågats av de 
värsta umbärandena sedan 1600-talet. 
Någon materiell grund för byggandet 
av socialismen exciterade således inte, 
men däremot för att allt gammalt skräp 
skulle komma åter. Det var just vad som 
hände.

Med socialismens lägre fas avsåg Marx 
ett samhälle som till sin ekonomiska ut-
veckling stod högre än de mest utveck-
lade kapitalistiska länderna. Det gjorde 
inte Sovjet och därför kan Sovjet på sin 
höjd betraktas som förberedande inför 
övergången från kapitalism till social-

ism. Det kunde alltså inte bli tal om ”av 
envar efter förmåga åt envar efter behov” i 
det isolerade Sovjet. Tvärtom så tvingades 
arbetarstaten i Sovjet att försvara en ordning 
med privilegade specialister eftersom dessa 
var nödvändiga för försvarets, industrins, 
vetenskapens och teknikens existens. Ur 
detta växte så småningom en självständig 
byråkrati fram som reste sig över samhäl-
let och gjorde sig till samhällets härskare. 
Sovjetdemokratin undertrycktes – för att 
försvara sina privilegier behövde byråkratin 
en våldsmakt oberoende av massornas kon-
troll, d.v.s. en polis och militärmakt som mer 
påminde om de kapitalistiska staternas våld-
sorgan. Detta var en utveckling som gick 
mycket längre än vad som var nödvändigt, 
men någon genuin ekonomisk jämlikhet var 
inte möjlig under de förhållanden som rådde 
i Sovjet. I Den permanenta revolutionen 

Arbetarklassens historia:
Stalinismens väg till makten

Stalin - ingen kommunist!

historia
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skriver Trotskij: ”Att bibehålla den proletära 
revolutionen inom en nationell ram kan en-
dast vara ett provisoriskt tillstånd, även om 
detta, vilket Sovjetunionens erfarenhet visar, 
kan få en lång varaktighet. Inom en isolerad 
proletär diktatur kommer de inre och yttre 
motsättningarna att växa fram sida vid sida 
med de framsteg som görs. Om den proletära 
staten förblir isolerad, då måste den slutli-
gen bli ett offer för dessa motsättningar”. 
Motsättningarna var som sagt de socialise-
rade egendomsförhållandena på ett isolerat 
och efterblivets lands ekonomiska grundva-
lar och offret bestod i den byråkratiska kon-
trarevolutionen.

En väsentlig orsak till byråkratins triumf 
var att arbetarklassen kraftigt försvagades 
som social kraft under inbördeskriget. En 
avsevärd del av dess förtrupp stupade och 
produktivkrafternas sammanbrott, som sär-
skilt hårt drabbade industrin, bidrog också. 
Arbetarklassen, sett till dess antal och 
revolutionära medvetandegrad, var efter 
inbördeskrigets slut enbart en skugga av 
sitt forna jag. I jakten på mat avfolkade ar-
betarna städerna då de sökte sig tillbaka till 
landsbyggden med följden att andelen sys-
selsatta i industrin minskade dramatiskt. Av 
den forna politiskt aktiva och revolutionära 
arbetarrörelsen i Ryssland fanns inte mycket 
kvar. Apatin och likgiltigheten hade tagit 
vid. En tragisk paradox var att den klass som 
nu alltså skulle vara den härskande klassen 
mer och eller mindre hade upphört att exci-
tera som en social kraft.

De ryska massorna såg i oktoberevolutionen 
förhoppningen om ett kommande välstånd. 

När detta inte infriades när inbördeskriget 
och revolutionens isolering ledde till um-
bäranden av sällan skådat mått, så kom det 
också att ha sin inverkan hos massornas tem-
perament. Revolutionär glöd och energi er-
sattes av besvikelse, trötthet och likgiltighet 
över revolutionens resultat. I detta stämn-
ingsläge bland massorna såg byråkratin sin 
möjlighet att göra sig gällande. Den fick allt 
mer kontroll över staten och partiet. Den 
stärktes av arbetarklassen nederlag i om-
världen – nederlag som den också bidragit 
till att orsaka. För att rättfärdiga sig själv up-
pfann den teorin om ”socialismen i ett land”. 
De utnyttjade massornas längtan efter vila 
och dess besvikelse över nederlagen för pro-
letariatet i omvärlden. Den internationella 
revolutionen skulle lämnas därhän och so-
cialismen byggas på hemmaplan. Massorna 
skulle lugnt förlita sig på ledarna. Så lät by-
råkratins förmaningar till massorna. 

Detta innebär nu inte att det inte fanns ett 
motstånd mot den framväxande byråkratin. 
Lenin karaktäriserade faktiskt Sovjet som 
”en arbetarstat med en byråkratisk utväxt”. 
Detta formade också hans ställningstagan-
den bl.a. i det att han uppmanade partiet att 
avlägsna Stalin (som var byråkratins främ-
ste representant i partiledningen) som gen-
eralsekreterare i partiet och att tillsätta en 
proletär kontrollkommission oberoende 
av Centralkommittén. Dessa uppmaningar 
förverkligades dock aldrig och Lenins sjuk-
dom och död omöjliggjorde för hans del en 
effektiv kamp mot byråkratin. 1923, när Len-
in redan var borta från det politiska arbetet, 
organiserade Trotskij en opposition inom 
bolsjevikpartiet som tog arbetarnas parti 

gentemot byråkratin. Den kom att gå un-
der namnet vänsteroppositionen. De kunde 
faktiskt organisera en del demonstrationer 
och lyckades dra tiotusentals revolutionära 
kämpar till sig. Men vänsteroppositionen 
blev slagen av byråkratin 1928, och därefter 
massaresterades eller deporterades anhän-
gare till vänsteroppositionen. Ytterligare 10 
år senare, efter utresningar och massmord på 
oppositionella, var all intern partiopposition 
gentemot Stalin utplånad. Att det kunde in-
träffa berodde i korta drag på att byråkratins 
sociala tyngd var starkare än arbetarklasse-
ns. Byråkratin var den överlägset starkaste 
sociala kraften i Ryssland.

Orsakade bolsjevismen stalinismen?
Inte sällan beskylls Lenin och Trotskij även 
av delar av vänstern för att genom sin politik 
lagt grund till stalinismens uppkomst. Detta 
motiveras t.ex. med bolsjevikernas förbud 
mot oppositionspartier och även fraktioner 
inom partiet som infördes 1921. Dessa åt-
gärder stöddes av både Lenin och Trotskij. 
Med tanke på vilka förutsättningar detta gav 
för byråkratins framväxt, och att denna med 
hänvisning till fraktionsförbudet kunde ren-
sa ut all intern opposition, går det att ifrågas-
ätta om dessa åtgärder verkligen var lämp-
liga att vidta. Lenin och Trotskij var på intet 
sätt några ofelbara revolutionsgudar och vi 
i Revolution, även om många av dess med-
lemmar kallar sig trotskister, har aldrig haft 
den synen på Lenin och Trotskij. Människor 
och politiska partier (även kommunistiska) 
som inte begår misstag och fel finns det inte 
och kan heller inte finnas. Det är också vik-
tigt att komma ihåg att detta ursprungligen 
var tänkt som en temporär åtgärd och att för-

bud mot fraktioner eller opposition-
spartier inte var något som fanns med 
i bolsjevikernas ursprungliga pro-
gram. Det var en försvarsreflex i en 
svår situation som orsakades av den 
sovjetiska arbetarstatens isolering 
och inbördeskriget – där opposition-
spartierna faktiskt flera gånger ställt 
sig på fiendens sida eller på annat 
sätt organiserat väpnade sammans-
värjningar mot bolsjevikerna.  Den 
huvudsakliga orsaken till byråkratins 
seger var dock att den proletära revo-
lutionen i det utvecklade Västeuropa 
inte segrade. Detta hade gett den ryska 
revolutionen ett så starkt fundament 
att förbud mot oppositionspartier och 
fraktioner inte behövt bli aktuellt. De 
ekonomiskt betydligt mer utvecklade 
arbetarstaterna som då uppkommit i 
Västeuropa hade kunnat hjälpa Rys-
sland ur dess efterblivenhet och då 
hade grunden för en byråkratisering 
inte uppkommit. 

Lenin (i mitten) varnade för Stalin och byråkratin. Trotskij (till vänster) 
tog upp kampen mot Stalin.

av johan



13

Över hela världen har kapi-
talisterna och deras hant-
langare (myndigheterna) 

tvingat arbetare att axla ansvaret för 
den ekonomiska krisen. I Ukraina på 
en jordbruksmaskinsfabrik i Kheron 
har arbetarna visat att det går att ta 
kamp mot angreppen. 

Ukraina har drabbats synnerligen 
hårt, med höjda matpriser mediciner 
etc. Myndigheterna har istället för att 
skydda arbetsplatser och arbetslösa, 
höjt avgifterna på allt från samhällsser-
vice till kommunala transporter och har 
till och med försökt införa avgifter för 
att besöka kyrkogårdar – i Kiev.

Ägarna till jordbruksmaskinsfabriken 
i Kherson, som förövrigt är Trotkijs 
födelseort, har inte betalat ut lön till ar-
betarna sedan september 2008. Under 
tiden planerade ägarna att stänga fabrik-
en och sälja all utrustning. Skördetrös-
korna, fabrikens huvudsakliga produkt, 
har redan avlägsnats av ägarna. Lednin-
gen för fabriken har försökt tvinga ar-
betarna att säga upp sig, utan att betala 
ut avgångsvederlag eller de obetalda 
lönerna (runt 0,5 miljoner USD).

Som en följd av detta valde arbetarna 
att ta aktion. Den 2:a februari i år hölls 
en protest utanför den regionala myn-
digheten, efter vilken ett arbetarråd val-
des som beslutade sig för att ockupera 
fabriken i Kherson följande dag. Ocku-
pationen genomfördes utan motstånd 
och hålls av 300 arbetare.

Kraven som förts fram av arbetarrådet 
är:
- Inga lönesänkningar! Arbetarna ska 

inte betala för kapitalisterna misstag.
- Inga bankrutter och stängningar!
- Nationalisering av strategiska fab-
riker och företag under arbetarstyre!
- Konfiskering av fabriksägarnas 
bankkonton, betalning av uteblivna 
löner, och betalningar till budgeten 
och pensionsfonder!
- Offentligt tillhandahållande av 
försäljningen av produkter pro-
ducerade av fabriker. Offentliga fi-
nanser ska inte bli parasitära finansi-
ella strukturer, utan användas för att 
tillhandahålla jobb och för att stödja 
produktionen!
- Återbetalning av skulder på löner 
för alla arbetare i Ukraina, höjning 
av löner till en dräglig standard, in-
dexerade i enlighet med inflationen!
-Full sysselsättning för alla i 
Ukraina!

Den här utvecklingen kan ses som fröet 
till en situation av dubbelmakt som 

skulle kunna leda till en revolutionär 
kris. Visserligen finns inga krav på cen-
traliserad representation av arbetarråd, 
men upprättandet av arbetarrådet och 
ockupationen i Kherson kan leda till att 
fler arbetare gör det samma, och sprider 
det sig kan arbetarråden bli en maktfak-
tor.

Hittills har myndigheterna på nationell 
nivå inte reagerat alls. Lokala myn-
digheter har lagt fram förslag som in-
nehåller delvis återbetalning av lönerna 
från den regionala budgeten och en 
uppmaning att söka jobb på skeppsvar-
vet i Kherson. Återigen försöker kapi-
talisternas hantlangare att få arbetarna 
att betala för fabriksägarens kriminella 
agerande. Vi stödjer självklart arbetar-
nas rättmätiga återtagande och kontroll 
över jordbruksfabriken i Kherson. Det 
är ett mycket inspirerande initiativ, som 
svar på den ekonomiska krisen, för 
klassmedvetna arbetare överallt.

Arbetare i Ukraina ockuperar 
sin fabrik!

av andreas

Arbetarna i Kherson demonstrerar

arbetarkamp



Liv Strömquist är en av Sverig-
es roligaste serietecknare. Till 
vardags hör vi henne i vad 

som förmodligen är det bästa radiopro-
grammet just nu — Pang Prego i P3. 
Hennes förra album, 100 procent fett, 
kom ut 2005, och nu finns, sedan ett par 
månader, Einsteins fru på bokdiskarna. 
Titelserien handlar om Mileva Maric, 
Albert Einsteins första fru. Maric var en 
begåvad, serbisk matematiker som stu-
derade tillsammans med Einstein, och 
det var tillsammans med henne han bed-
rev den forskning som ledde fram till 
relativitetsteorins uppkomst. När äkten-
skapet sedan, som Strömquist beskriver 
det, “gick åt helvete”, försvann dock 
Marics bidrag från forskningskanon, 
och hon lämnades ensam att ta hand 
om barnen medan Einstein gifte om sig 
och nådde internationell berömmelse på 
egen hand.

Just den berättelsen säger något om 
Liv Strömquists favoritämnen: kvin-
noförtryck och klassamhället. Alltid 
med glimten i ögat, en osviklig känsla 
för populärkultur och klockren komisk 
tajming, avhandlar hon ämnen som 
hur Marx var som privatperson (sex-
ist), hur det var att vara gift med Stalin 
(fruktansvärt — Stalins fru begick till 
slut självmord), och hur teveprogram-
met “Vänner” format och förstört en 
hel generations förväntningar på förhål-
landen.

I vissa serier behandlas en kvinnlig 
amerikansk anarkists liv, i andra Corne-
lis Vreeswijks hatbrott, och i åter andra 
klyschiga rasistfördomar i Göta Kanal 
2, men siktet är alltså alltid inställt på 

klassamhället och patriarkatet. Varför 
älskar manliga filmkritiker “naturliga”, 
sköna lantisflickor som strippar vid 
någon fjällbäck och har en otvungen 
dialekt? Varför är grejen med Beatles-
fans hat mot Yoko Ono? Och om kärn-
familjen är så jävla fet, varför behövs 
det då en norm propagandaapparat för 
att upprätthålla den?

Liv Strömquist har läst historien med 
blick för klass- och kvinnoförtryck. 
Hon har funnit att kapitalismen förmod-
ligen inte skulle bli så mycket bättre om 
det var kvinnor som styrde i de multi-
nationella företagen istället för män, 
hon har funnit att kärnfamiljen inte är så 
“naturlig” som borgarna vill få oss att 
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Einsteins fru av Liv Strömquist
recensioner

tro, och hon har funnit att “alla gränser 
ska upplösas och proletärer i alla länder 
ska förenas och yada yada”.

Medan Martin Kellermans “Rocky” 
fortsätter att gå ned sig i småborger-
lig Söderromantik, Mats Jonsson bara 
verkar bry sig om melankoliska barn-
domsskildringar och resten av Galago 
(för att vara krass) softar runt i världs-
frånvända drömscenarior är det till Liv 
Strömquist Sveriges serieälskare vänder 
sig för fullträff på fullträff. Det är sk-
rattframkallande samhällskritik. Det är 
guldmaterial där inga heliga kor skonas. 
Det är obligatorisk läsning.

av svante
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Efter en 14 år lång väntan så kom till 
slut Guns N’ Roses ut med det som sägs 
vara världens dyraste album genom 
tiderna: Chinese Democracy.

Under de 14 åren har GNR gradvis 
förlorat mer och mer sitt status som ett 
band, dels för att de/han inte längre en-
gagerar sig och dels för att det är en en-
mansshow. Från det ursprungliga ban-
det, som hade sin storhetstid i början av 
nittiotalet, är det bara den egocentriska 
Axl Rose kvar. Som med så många an-
dra steg den enorma framgången honom 
åt huvudet. Han började ta tunga droger 
och misshandlade flera gånger personer 
i publiken på sina konserter. Genom 
utpressning (av bandets stora stjärna 
Slash) fick han ensamrätt till bandnam-
net. 

Vad ska man säga, han är en riktig skit-
stövel, men han är verkligen ett musi-
kaliskt geni, det bevisar han med detta 
album där han fått allt utrymme. Hans 
”breda” musikskapande gör också att 
det blir väldigt svårt att tröttna på denna 
skiva. Möjligen att man kan tröttna på 
hans ”hej-här-sitter-jag-på-toan-och-
skiter-röst” men den får man leva med 
ett tag till, för det talas om att två nya 
plattor är på ingång. Det lär väl dröja 
minst 14 år till så egentligen är det väl 
ingen ide att vänta.  

Musik: Guns N’ Roses - Chinese Democracy

Jag skulle starkt rekommendera alla 
att köpa Chinese Democracy som med 
sin nyskapande musik passar alla, vare 
sig man är ett GNR-fan eller ej. Några 
som däremot inte rekommenderar och 
förbjudit denna skiva är Kinas enda 
parti och styre: Kinas kommunistiska 

parti (KKP). Eller kanske mer som det 
byråkratiska, ”kommunistiska” partiet 
själva uttrycker det: Albumet vänder sin 
spjutspets mot Kina.

av danilo

Teaterpjäs: Topboy
I början var jag väldigt skeptiskt till 
pjäsen Topboy. Men jag hade helt fel. 
Topboy visade sej vara hur bra som helst, 
man fick sådan inlevelse att det kändes 
som om allt som hände var på riktigt. 
Detta tror jag beror på de två skickliga 
skådespelarna, och även på musiken 
som spelades konstant i bakgrunden. 

Topboy handlar om två stycken killar 
som finner varandra på den svenska 
huligansscenen, och resan från första 
matcherna till dess att huvudpersonen 
lägger av. Vilket lag dom håller på avs-
löjas aldrig, och när huvudpersonen 
berättar sin historia känner man igen 
mycket från boken En av grabbarna. 
Topboy är något man MÅSTE se, det 

spelar ingen roll hur intresserad eller 
ointresserad man är av den svenka läk-
tarkulturen. Under de 45 minuter som 
Topboy håller på kan man inte slita sej 
ifrån den, det är alltid någonting spän-
nande som händer, och när jag gick ut 
från lokalen var jag hur nöjd som helst, 
trots att jag hade varit så skeptisk innan. 
I betyg får Topboy lätt 5/5.

av tedde

Trovärdiga huliganer

Playhouse teater
Med: Ulf Stenberg och Emil Rosén



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

Sommarläger 2009!
GLOBAL

GATHERING
Ett internationellt sommarlä-
ger för revolutionärt sinnad 
ungdom.

6 - 9 augusti 2009 i Tyskland

REVOLUTION GLOBAL 
GATHERING 2009 är ett in-
ternationell sommarläger för 
ungdomar som vill bekämpa 
kapitalismen. Ungdomar från 
hela världen kommer att disku-
tera idéer, utbyta erfarenheter, 
planera för aktioner och givetvis 
festa tills sent! Lägret kommer 
att hållas i Tyskland. För mer 
information och för att boka en 
plats, kontakta oss på: 
info@revolution.se, eller ring 
0739761410.

DEMONSTRERA MOT NATO 3-5 APRIL!
Den 3-5 april kommer de imperia-
listiska ledarna att fira att militäral-
liansen NATO, med USA i spetsen, 
fyller 60 år. Det gör dem genom att 
hålla ett toppmöte i den tyska staden 
Baden Baden (3 april) och i franska 
Strasbourg (4 april). NATO är bl.a. 
ansvarigt för den pågående ockupa-
tionen av Afghanistan. 

Vi vill stoppa mötet! REVOLU-
TION mobiliserar i alla de europe-
iska länder där vi finns. I Frankrike 
och Tyskland mobiliseras det för 
fullt av antikrigsrörelsen. Åtmins-
tone 100 000 väntas ansluta sig till 
blockader, demonstrationer och ak-
tionsläger. Vill du veta mer, eller 
följa med? KONTAKTA OSS!


