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DANSKA SOCIALISTER OM VALET TILL FOLKETINGET

Valskräll för 
Enhedslistan

 Enhedslistan går från fyra mandat i folketinget till tolv  
 Socialdemokraterna bildar regering trots lågt valresultat 
 Danska socialister lovar sätta press på regeringen  

PÅ PLATS Manifestationer 
mot nedskärningarna

MITTEN Här är skolan för  
framtidens marxister

I FOKUS Historien lever 
kvar i Sameland

Nu har 
Intis fått
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milla Läckberg på semestern 
och det ledde till en väldelig 
debatt i ankdammen. Vad bör 
statsministrar läsa? Vad får 
de läsa? Bör de ta sitt ansvar 
som förebilder i läsning kan-
hända?

Annie Lööf, hon som ska ta 
över som centerledare, med-

delar i söndagens Aftonblad 
att hon rekommenderar 
Denise Rudbergs senaste: 

”Jag har läst alla Denise 
Rudbergs chiclit-böcker efter-
som jag gillar de beskrivande 
miljöerna och de personliga 
relationsbeskrivningarna”, 
meddelar Annie Lööf och 
fortsätter: ”Den är spännande, 

elegant, tempofylld och väl-
skriven.”

Vi avstår från kommentarer, 
men både Lööf och Hatt har 
för övrigt sagt att de gillar att 
läsa Ayn Rand, den ratio-
nella egoismens fi losof som 
sägs ha inspirerat Margaret 
Thatcher till stordåd mot den 
brittiska arbetarklassen. GK

Ännu fl er små
steg av tyranni
I den i veckan av regeringen 

off entliggjorda budgeten 
fi nns ett förslag om skat-
tereduktion för gåvor till 
ideella organisationer som 

sysslar med hjälpverksamhet el-
ler främjande av forskning. Det 
handlar om att man som enskild 
individ ska kunna göra avdrag på 
25 procent för gåvor till sådana 
organisationer. Gåvorna måste 
uppgå till minst 200 kronor per 
organisation och 2 000 kronor 
per beskattningsår. Maximal 
skattereduktion är 1 500 kronor 
per person och år. Förslaget ska 
träda i kraft från 1 januari 2012 
och beräknas kosta 250 miljoner 
i minskade skatteintäkter.

Det är Kristdemokraterna (Kd) 
som varit pådrivande i reger-
ingen, och att man nu får ige-
nom det kan lite grann ses som 
plåster på såren efter att man 
fi ck bita i gräset i sin profi lfråga 
om sänkt skatt för pensionärer. 
Till Kd:s förtret har det inte hel-
ler blivit någon höjd spritskatt, 
och alliansbröderna släppte inte 
heller i första vändan igenom 

ett förslag om ersättning till 
fosterhemsbarn som utsatts för 
vanvård. Sensommaren har 
kantats av nederlag för Göran 
Hägglund och Kd, illustrerat 
av ett allt kämpigare lindan-
seri runt fyraprocentsspärren. 

”Under alldeles för lång tid har 
socialdemokraterna drivit en 
politik som resulterat i att det 
civila samhället försvagats”, så 
sa Göran Hägglund när han i Al-
medalen 2009 lanserade försla-
get om skattereduktion på gåvor. 
Symptomatiskt är här att stär-
kandet av det civila samhället 
i Hägglunds värdekonservativa 
värld blir synonymt med mer 
stöd till välgörenhet. Om man 
istället talade om nödvändighe-

ten av fl er strejker och folk-
liga mobiliseringar, genom att 
också fackföreningar och sociala 
rörelser är en del av Hägglunds 
så omhuldade civila samhälle, 
skulle säkert denne Kd-ledare 
bli något blek om nosen.

Förslaget om skattereduktion 
på gåvor bör ses som en del 
av den borgerliga regeringens 
övergripande strategi; med de 
små stegens tyranni sänks skat-
ter och privata intressenter får 
allt större spelrum inom den 
off entliga sektorn. Med lägre 
skatter och mer pengar i plånbo-
ken är det meningen att vi själva 
– och då framförallt medel- och 
överklass – ska fi nansiera vår 
välfärd; genom bland annat pri-

vata försäkringar och rut-avdrag 
– samt välgörenhetsgåvor till 
mindre bemedlade när andan 
faller på.

I sin förlängning skapas 
ett samhälle där stödet vid 
exempelvis arbetslöshet, 
sjukdom, ålderdom eller eko-
nomiskt obestånd snarare blir 
en ynnest än en rättighet, ett 
samhälle där de som inte haft 
turen att hamna på solsidan 
tvingas stå med mössan i 
hand. 

Vi socialister avskyr denna typ 
av samhällsmodell som poten-
taterna i Rosenbad hela tiden 
sitter och snickrar på. Sällan har 
det varit mer påtvunget än idag 
att mobilisera till strid för den 
generella sociala välfärden. i.
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Deppiga budge� oner
Regeringens nya budget är en 
sorglig läsning, uppenbarligen. 
Det är inte vi som säger så, fast 
det kunde vi ha gjort.

Swedbanks chefsekonom 
Cecilia Hermansson säger till 
svt.se:

– Jag tycker att det fi nns en 
viss manodepressivitet i progno-
serna. 

Svenskt Näringslivs vd Urban 

Bäckström saknar reformam-
bitioner och vill se ett företags-
klimat som uppmuntrar till 
investeringar. 

”Märkligt negativ prognos” 
säger Robert Bergqvist, chefs-
ekonom på SEB.

Vi letar fortfarande med ljus 
och lykta efter någon som utro-
par: ”Äntligen! Just den budget vi 
behöver!” GK

2 LEDARSIDAN

SÄG MIG VAD DU LÄSER OCH JAG SÄGER VEM DU ÄR

STANDARDVERK Borgarna förkovrar sig.

God morgon världen i P1 inne-
håller bland annat ett satirinslag 
som heter Public Service.

I söndagens inslag fanns en 
fi ktiv intervju med Jan Guillou.

Den lät så här;
– Jaha Jan Guillou du har skrivit 

en bok om 1900-talet.
– Ja, men jag tycker att 1900-

talet istället borde skriva en bok 
om mig. KP

ÖDMJUKHET ÄR
ÖVERSKATTAT

SÄKER Jan Guillou tvivlar icke.
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Regn och blåst i Malmö. 
Ändå kom många till lör-
dagens samling på Gustav 
Adolfs torg mot nedskär-
ningarna i sjukvården.

Och över hela landet ordnades 
liknade aktioner: Göteborg, 
Karlskrona, Kiruna, Sundsvall, 
Ängelholm, Ludvika och Skene. 
På många platser var det den 
nationella rörelsen Sjukvårdsre-
form som arrangerade tillsam-
mans med lokala aktionsgrup-
per.

I Malmö var det nätverket 
Gemensam Välfärd och LO som 
stod bakom. Ett par hundra 
samlades.

Gunilla Andersson från Nätver-
ket för Gemensam Välfärd beto-
nade att i ett civiliserat samhälle 
ska man inte behöva vara rädd 
för att bli sjuk. 

Vi ska vara tryggt förvissade 
om att den dag vi blir sjuka 
ska vi få den vård vi behöver. 
Undersökningar visar att 
medborgarna anser sjukvården 
vara den viktigaste frågan. Men 
i Region Skåne och i andra delar 
av landet har sjukvården utsatts 
för ständiga besparingar och 
nedskärningar.

Per Björgell, överläkaren på 
akuten som sa upp sig i protest, 
talade. 

Han menade att det nu är dags 
att ta vårdsituationen i Sverige 
på allvar. Vårdplatserna har dra-
gits ner med 82 procent på 30 
år. Samtidigt har befolkningen 
ökat. Unga jourläkare sitter 
och gråter på morgonen efter 
ett nattpass. Trycket på akut-
sjukvården har ständigt ökat. 
Vårdval Skåne är ett misslyck-
ande. Väntetiderna är livsfarliga. 
Folk blir sjukare än de behöver 
bli. Det händer t o m att männis-
kor dör i onödan. Antalet besök 
ökar, personalen räcker inte till 
och byråkratin är hierarkisk 
och ålderstigen. Vi håller på att 
rationalisera bort vår hälsa och 
välfärd.

Distriksläkare Per Nordlund 
berättade att Skåne satsar minst 
på primärvård i hela landet. Det-

ta är också en av 
anledningarna 
till akutvårdens 
situation. Pri-
märvården kan 
inte ta hand om 
alla behövande. 
Aldrig har det 
varit så många 
vakanser bland 
läkarna. Aldrig har det varit så 

många hyrläkare. Den ena vård-
centralen efter den andra krisar 
och vårdcentraler läggs ner i 
områden med stora vårdbehov.

Ewa Glimhed från LO talade 
om att vården blir allt mera 
ojämlik: 

– De privata sjukförsäkring-
arna ökar och detta driver på i 
fel riktning mot mera ojämlik 

vård. Det behöver satsas på 
rehabilitering och förbättring av 
arbetsmiljön, särskilt för de med 
slitsamma yrken. 

– Det är fel med höga avgifter 
i vården, låginkomsttagare drar 
sig för att söka vård. Vi har råd 
med en bra vård, men skatte-
sänkningarna tär på kvalitén. 
Nej till nedskärningar! i.

Ronny Åkerberg
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 Manifestationer över hela landet mot nedskärningarna i sjuk-
vården   Trycket på akutvården ökar ständigt   Septemberalli-
ansen samlade 500 i Stockholm mot högerpolitiken  

På plats

– Utförsäkra de som 
utförsäkrar. Ingen män-
niska blir frisk av att man 
utförsäkras. De som ut-
försäkras diskrimineras 
och torteras av det nya 
regelsystemet.

Det sa Charlotte Therese 
Björnström, initiativtagare till 
Påskuppropet mot utförsäk-
ringarna i sjukförsäkringen 
när hon talade på September-

alliansens manifestation mot 
högerpolitik och rasism på 
Sergels torg i Stockholm dagen 
innan riksdagen öppnade den 
15 september.

Det var femte året i rad som 
Septemberalliansen mani-
festerade mot högerpolitiken 
i samband med riksdagens 
öppnade. Denna gång var det 
omkring 500 som deltog på 
manifestationen.

Amineh Kakabahev, 

riksdagsledamot för Vänster-
partiet, sa i sitt tal att ”Det är 
kapitalismens utsugning som 
är orsaken till dagens orättvi-
sor och socialismen är vägen 
framåt”.

– När dom rika blir rikare 
och fattiga bara fattigare har 
vi nått botten. Det är dags att 
resa oss, uppmanade Göte-
borgsläkaren Arvin Yarollah i 
sitt tal.

Kjell Pettersson

– Botten är nådd!
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”När de fattiga blir fattigare har vi nått botten”

Per Björgell

internationalen 38/2011
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Postarbetare går på knäna
Arbetssituationen för i brevbärarna blir 
värre och värre. Det framgår av en under-
sökning som deras fackliga organisation 
Seko gjort som startat en kampanj på 
temat ”jobba rätt”.

Av undersökningen framgår bland an-
nat att 70 procent av medlemmarna anser 
att arbetsmiljön har försämrats jämfört 
med tidigare år. Drygt sju av tio känner 
stress över att hinna med sina arbets-
uppgifter och åtta av tio känner fysiska 
symtom på grund av sitt arbete. 

Billigare att säga upp?
Regeringen har tillsatt en utredning som 
har till syfte att göra det lättare för arbets-
givarna att säga upp anställda.

Utredningen ska, enligt uppgifter i 
www.ka.se, se hur arbetsgivarnas kostna-
der ska minska vid tvister med facket om 
huruvida det finns saklig grund för upp-
sägning eller ej. I dag måste en arbetsgi-
vare fortsätta att betala lön för en uppsagd 
tills en tvist om uppsägningen är avgjord.

Protestmarsch för löner
Ett litet antal fackliga förtroendemän och 
medlemmar har genomfört en demon-
stration i Uppsala. Vårdförbundet delade 
ut 85-kronorssedlar i protest mot den 
dåliga löneutvecklingen.

Höjden av optimism
Varningar kommer nu att flera storbanker 
runt om Europa står inför omfattande 
ekonomiska problem.

I Sverige har Swedbank, Nordea, SEB 
och Handelsbanken börjat se om sitt hus. 
Precis som under spekulationskarusellen 
i skarven mellan åttio- och nittiotal låter 
de kvasten gå nedåt. På bara ett år har 
6 000 jobb försvunnit.

Under nittiotalskrisen, berättar www.
affarsvarlden.se, fanns det ett talesätt där 
”höjden av optimism var en bankanställd 
som på söndagskvällen ställde sig att 
stryka fem vita skjortor i 
tron att han eller 
hon hade jobbet 
kvar på fredagen”. 

Talesättet har 
kommit tillbaka. 

procent av brevbärarna uppger att de inte 
kommer att orka arbeta kvar tills de blir 65 år.

Källa: Seko

65 
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SÄMRE MILJÖ En stor majoritet av brev-
bärarna i Seko har fått sämre arbetsmiljö.

STRYKFRI Stry-
kes bara av obotli-
ga optimister.

Stora demonstrationer 
mot kärnkraft  70 procent 
för att stoppa eller minska 
kärnkraften  20 000 män-
niskor miste livet eller är 
försvunna  ”Inga nya kärn-
kraftverk”

JAPAN. Sex månader har gått se-
dan jordbävningen i Japan och 
kärnkraftshaveriet i Fukushima. 
Inför det dödliga hotet från 
spridningen av radioaktivitet 
tar folk nu olika initiativ för att 
kräva avveckling av alla kärn-
kraftverk. 

Kampanjer mot kärnkraften 
har ökat i omfattning i hela lan-
det. Den 19 september hölls ett 
stort protestmöte i Tokyo med 
tiotusentals deltagare, många 
från Fukushimatrakten.

Den unga generationen, som 
tills nyligen aldrig varit aktiva i 
några politiska eller sociala rö-
relser, deltar nu i demonstratio-
ner och höjer sina röster för att 
stoppa kärnkraften. Den 11 juni, 
tre månader efter Fukushima, 
deltog sammanlagt runt 70 000 
personer i olika protestmöten 
och gatudemonstrationer på 
mer än 140 orter över hela Ja-
pan, varav 20 000 i Tokyo.

Mellan 11 och 19 september 
pågick en rad olika aktioner i det 
som kallas ”Denuclearization 
Action Week”. Kulmen på kam-
panjen var den 19 september 
med ett massmöte under parol-
len ”Goodbye Nuclear Power 
Plant”. Kenzaburo Oe, en känd 
författare och Nobelpristagare i 
litteratur, är en av dem som står 
bakom mötet. Den nationella 
fackliga landsorganisationen 
Zenroren, med nära band till 
kommunistpartiet i Japan, 
fanns med bland arrangörerna 
tillsammans med fackföreningar 

som är influerade av socialde-
mokratin, liksom en annan fack-
lig samordning, Zenrokyo, som 
innefattar oberoende fackför-
eningar dominerade av radikala 
vänsterströmningar. Ett antal 
olika sociala rörelser, NGO:s 
liksom många vänstergrupper 
deltog också.

Det styrande Demokratiska 
Partiet har fått sin politiska 
trovärdighet allvarligt skadad 
genom att svika sitt löfte att gå 
emot byggandet av nya militär-
baser för USA i Okinawa, och 
genom att misslyckas med att 
svara på finanskrisen. 

De styrande har därigenom 
visat sin oförmåga att tillhanda-
hålla något verkligt stöd för dem 
som föll offer för jordbävningen 
och tsunamin, vilka ledde till att 
mer än 20 000 människor miste 
livet eller är försvunna; och par-
tiet har också orsakat misstro 
och förvirring genom att inte 
vidta några effektiva åtgärder 
som svar på kärnkraftshave-
riet i Fukushima. Två av dess 
premiärministrar har tvingats 
avgå efter varandra bara under 
den första tvåårsperioden sedan 
partiet kom till makten.

Yoshihiko Noda, som utsågs 
till premiärminister 2 septem-
ber, står fast vid att de kärn-

kraftverk som nu är avstängda 
för inspektion snarast ska tas i 
drift, och lobbar också för export 
av kärnkraftsanläggningar. Han 
står för en nyliberal ekonomisk 
politik med stora skattesänk-
ningar och sociala nedskär-
ningar under förevändning 
av att man vill ”rekonstruera” 
ekonomin efter finanskrisen, 
och också att stärka ”säkerhets-
alliansen” mellan Japan och 
USA för att möta ”Kinas militära 
expansionsstrategi”. 

Denna politik backas entusi-
astiskt upp av landets arbetsgi-
varorganisationer och storfö-
retag.

Protestmötet 19 september 
fokuserade på att kräva att re-
geringen lämnar sina planer på 
att bygga nya kärnkraftverk och 
också avstår från att återstarta 
de reaktorer som nu är stängda 
för inspektion, vilket samman-
taget kan göra det möjligt att 
stoppa all kärnkraft snarast. En 
framgång för den pågående ak-
tionsveckan skulle ha en enorm 
inverkan både på arbetarrörel-
sen och andra folkliga rörelser, 
som otåligt försöker bygga upp 
ett motstånd mot storföretagens 
politik att hålla fast vid kärn-
kraften och få den att överleva 
genom nysatsning på export av 
kärnteknologi för att ”främja 
den ekonomiska tillväxten”. i.

Kenji Kunitomi 

■ Artikelskri-
benten ingår 
i ledningen 
för Japan 
Revolutionary 
Communist 
League, en 
grupp som 
har perma-
nent obser-
vatörsstatus 
i den inter-
nationella 
organisation 
som också 
Socialistiska 
Partiet tillhör; 
Fjärde inter-
nationalen.

Kommentar !

70 PROCENT KÄRNKRAFTSSKEPTISKA
■ Färska opinionsundersök-
ningar visar att mer än 70 procent 
av befolkningen i Japan är för att 
stoppa eller minska kärnkraften 
och övergå till förnyelsebara 
energikällor. 

■ Kommunistpartiets med-
verkan tycks avspegla ett brett 
folkligt tryck i frågan. Partiet 
ändrade nyligen sin kärnkraftspo-
litik och började kräva omedelbar 
avveckling.

■ Artikeln är 
hämtad från 
tidskriften 
International 
Viewpoint. 
Översättning: 
Björn Rönn-
blad.

 Kärnkraftsfrågan får japaner att engagera sig politiskt  
 70 000 i protestmöten   Misstron ökar mot regeringen  

Japaner går ut 
mot kärnkraft

 38/2011 internationalen 
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Statliga tredje AP-fondens 
samlade tillgångar är 224 
miljarder kronor. En del av 
de pengar som ska beta-
las ut till pensioner – hur 
mycket är obekant – har 
gått till köp av olika län-
ders statsobligationer. 
Ett av dessa länder är 
Grekland.

I detta land äger tredje AP-fon-

den grekiska statspapper för 2,5 
miljarder kronor. Inköpet av 
statsobligationer gjordes förra 
året då det var uppenbart för i 
stort sett alla som följer situa-
tionen i Grekland någorlunda 
att den grekiska krisen redan då 
var djup och ihållande.

Gustaf Hagerud är chef för 

kapitalförvaltningen på Tredje 
AP-fonden säger till Svenska 
Dagbladet att fonden – det vill 
säga de som köper och placerar 
pensionärernas pengar – att 
den redan lindrigt uttryckt 
darriga situationen skulle 
vända.

Så blev det som bekant inte. 
För i Grekland, Italien och 

Spanien, där tredje AP-fonden 

köpt statspapper för totalt 7,5 
miljarder kronor stannade av-
kastningen på minus 2 procent 
på grund av nedskrivningen av 
det grekiska innehavet.

Kommentaren till detta ekono-
miska fi asko som kommer att gå 
ut över svenska pensionärer om 
nu Grekland skulle gå i konkurs 
talar för sig själv i all sin ekono-
miska placerarcynism.

– Vi gjorde en felbedömning, 
säger nu Gustaf Hagerud.

Undrar om pensionärerna 
köper den förklaringen ifall 
Grekland kollapsar på grund 
av alla de nedskärningar som 
EU – och fi nansminister Borg, 
Europiska Centralbanken och 
Internationella valutafonden - 
tvingat på den grekiska arbetar- 
och medelklassen. i.

Kjell Pettersson

Kommentar !

Svenska pensionpengar investerade i Grekland

internationalen 38/2011

Danska riksdagsvalet gav 
eko. Den verkliga skräl-
len var vänsteralliansen 
Enhedslistan, 2,2 procent i 
förra valet och 6,7 procent 
i detta val. Fyra mandat i 
Folketinget blev tolv. 

Trots att socialdemokraterna 

gjorde sitt sämsta val på mycket 
länge kommer Helle Thorning-
Schmidt att bli nästa statminister.

Några av de stora frågorna i 
valet var den populära och ifrå-
gasatta efterlönen, en form av 
förtidspension, och Danmarks 
dåliga ekonomi. I den tidigare 
borgerliga regeringens sparpa-

ket ingår bland annat en stor 
försämring av efterlönen.

Här nedan följer ett något 
kortat uttalande efter valet av 
SAP (Socialistiska Arbetarpar-
tiet), som är en av de ingående 
organisationerna i Enhedslis-
tan, och systerparti till Socialis-
tiska Partiet i Sverige. i.

Tredubbling. 6,7 procent. 
12 mandat. Största par-
tiet på Vesterbro och Nør-
rebro i Köpenhamn. Mer 
än tusen nya medlem-
mar. En mobilisering av 
aktivister som aldrig har 
skådats tidigare i partiets 
historia.

Enhedslistan har gjort ett fan-
tastiskt valresultat. Det är ett 
resultat som ska användas att 
skapa folkrörelse och organi-
sering, till att pressa igenom 
förbättringar och blockera de 
värsta angreppen, och för att 
markera antikapitalistiska 
lösningar på den ekonomiska 
krisen och miljökrisen.

Trots ett otroligt valresultat 
och trots regeringsskifte blir 
det inte lätt. S (Socialdemokra-
tiet) och SF (Socialistisk Folke-
parti) vann regeringsmakten, 
men de förlorade valet. På bara 
ett halvår, från februari (ge-
nomsnitt av opinionsmätning-
arna) förlorade de båda parti-
erna tillsammans 8,2 procent 
av rösterna till högern plus 3,2 
procent till Enhedslistan. På 
det sättet slösade de bort, steg 
för steg, mandat för mandat, 

möjligheten att få en ren röd 
majoritet som nästan fanns där 
i februari. De underlät att göra 
valet till en folkomröstning om 
efterlönen (en form av för-
tidspension), även om de hade 
annonserat ut detta. Därför 
förlorade de valkampen och 
stärkte oerhört de krafter som 
vill krossa efterlöner.

Nu bjuder S och SF in Radikale 
Venstre till regeringen. Det 
kommer att ge Radikale infl y-
tande. S och SF kommer att 
använda Radikale som ursäkt 
för att inte leva upp till sina 
vallöften. De kommer att ac-
ceptera ingreppet i efterlönen. 
Somliga anser helt enkelt att de 
kommer att rösta för detta.

Därför är Enhedslistan 
första uppgift att använda den 
nyvunna starka plattformen 
till att kräva av S och SF att 
hålla De Radikale utanför 
regeringen.

(...)
Också med de Radikale utan-
för regeringen fi nns ett stort 
politiskt problem, nämligen 
de Radikales framgång och 
därmed starka mandat. Det blir 
Enhedslistans uppgift att peka 

på en väg ut ur det moras dit S 
och SF har fört alla som önskar 
en mer röd utveckling.

Enhedslistan kan peka på 
en rad viktiga förslag, som 
förbättrar situationen för 
arbetarklassen och för folk på 
”overførselsindkomst” (pen-
sion, sjukkassa, barnledighet, 
a-kassa, socialbidrag). Det ska 
vara krav som redan fi nns mer 
eller mindre i S-SF-listan, och 
som de radikale kommer att få 
svårt att säga nej till, eftersom 
en mycket stor del väljare som 
har gått från arbetarpartierna 
till Radikale under det senaste 
halvåret tycker är rimliga och 
vill ha genomförda.

Det kan till exempel vara: 
Ingen ska falla ur sjukkassan, 
miljonärsskatt eller annan be-
skattning av de rika, bort med 
starthjälps- och kontanthjälps-
tak, praktikplatsgaranti, mer 
pengar till kommunal välfärd.

En sådan rad förslag bör 
Enhedslistan kräva att S och 
SF ska komma överens om. De 
tre partierna ska tillsammans 
erbjuda Radikale att rösta för 
dessa. Ett erbjudande som 
gärna kan se ut som ett ultima-

tum. Det är upp till de Radikala 
att välja. Vill de stanna i det 
röda lägret, eller vill de vara 
det blå lägrets trojanska häst? 
Om de avvisar dessa krav får 
regeringen hota med att utlysa 
val. Det skulle vara ett riktigt 
bra valunderlag.

Efterlönen är ett speciellt 
problem, eftersom de Radi-
kala så uppenbart har stått på 
sparpaketets sida i valkam-
panjen och därefter nått stora 
framgångar. Men i stället för 
att lägga sig platt kunde S och 
SF – tillsammans med Enhed-
slistan – använda alla meto-
der för att rädda efterlönen, 
juridiska, som vissa fackför-
eningar använder, hänvis-
ningar till andra ekonomiska 
villkor (krisen är inte över!), 
hänvisningar till majoriteten 
i opinionsmätningarna som 
är för att bevara efterlönen i 
dess nuvarande form, och inte 
minst en off ensiv kampanj gen-
temot DF (Dansk Folkeparti). 
DF har sagt att de har tvingats 
stödja efterlönsreformen. De 
har förnekat konsekvenserna 
och avslöjat att de inte förstår 
pseudo-ersättningen, den 

innehållslösa seniorförtids-
pensionen. Därför bör de sättas 
under press genom vädjanden 
till de DF-väljare som stöder 
efterlönen.

Dessa politiska utspel kan 
Enhedslistan använda sin 
förstärkta parlamentariska 
plattform för att lägga fram, 
men det är också sådant som 
partiet kan engagera de många 
nya och gamla aktivisterna i. Vi 
får knappast 100 000 personer 
i protestdemonstrationer på 
Slotspladsen de närmaste tre 
månaderna, men vi kan bygga 
upp pressen bit för bit genom 
uttalanden från fackföreningar 
och genom lokala debattmö-
ten mellan S och SF, som tar 
gemensamma uttalanden, ge-
nom elektroniska kampanjer, 
aktioner på gatan och namn-
insamlingar. Det avgörande 
är att S, SF och de Radikale 
aldrig behöver tvivla på att de 
kommer att straff as politiskt 
om deras väljare inte märker 
på dessa områden att det har 
uppstått en ny majoritet och en 
ny regering.

SAP:s verkställande utskott, 
16 september 2011

Håll de Radikala utanför regeringen!

Danska valets verkliga
skräll blev Enhedslistan

 Fyra mandat blev tolv för Enhedslistan 
 S bildar regering trots historiskt dåligt val   

VALRESULTAT. Och glädje i Danmark!
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VÄCKER ILSKA Scott Walker får svenska 
fack att greppa brevskrivarpennan.

Egypten samlar sig inför 
höstens val. 

Valkommissionen har 
föreslagit 21 november för 
det första fria parlaments-
valet efter 30 år. Detta ska 
dock godkännas av det 
militära rådet, Supreme 
Council of the Armed For-
ces (SCAF). 

De flesta politiska partier, utom 
några liberala och det gamla 
vänsterpartiet Tagamu, säger sig 
vara redo inför valet. 

En representant för Egyptens 
kända och aktiva radikala vän-
stergrupp, Revolutionary Soia-
list,  säger till Internationalen 
att partiet tillsammans med den 
koalition som bildades, deltar i 
valet och godkänner datum. För 
många radikala vänstergrup-
per är ett civilt styre i landet en 
prioritet. 

Men många ungdomsorga-
nisationer, bland dem April 6 
Youth Movement, vars engage-
mang i mobiliseringen av folket 
har var avgörande, kritiserar 
SCAF.  Inga ungdomsorganisa-
tioner var inbjudna till mötet för 
att diskutera valet, säger man i 
ett uttalande. 

Azab Mostafa från Muslimska 
Brödraskapet sade till media 
att hans parti, som räknas som 
det största och mest organise-
rade i dagens Egypten, siktar på 
att vinna minst 40 procent av 
rösterna, en något lägre upp-
skattning jämfört med tidigare. 

Både Brödraskapet och de flesta 
andra partier visar dock oro för 
de möjligheter som Mubaraks 
anhängare har att väljas in i 
nästa parlament. 

Enligt reglerna reserveras 50 
procent av platserna för partio-
beroende personval. De nya po-
litiska partierna menar att detta 
system gynnar rika medlemmar 
i det gamla styrande partiet 
NDP (National Democratic 
Party), som kan köpa sig röster. 
Men det tidigare NDP har nu 
bildat två olika partier som är 
godkända och registrerade.

Redan efter Mubaraks avgång 
lovade ledarna för Egyptens 
militär att de undantagslagar 
som rått i 30 år gradvis skulle 
upphävas. Idag, många månader 
senare, protesterar fortfarande 
folk mot undantagstillståndet. 
Lagarna innebär bland annat 
kriminalisering av löntagar-
strejker och att civila ställs inför 
militära domstolar.

Trots arresteringar och 
strejkförbud pågår dagligen 
strejker i Egypten. En av de som 
pågår just nu är lärarförbundets 
strejk. Medan de flesta strejker 
ställer krav på högre lön och 
förbättring av arbetsmiljön, 
säger ministrar och ansvariga 
att det inte finns tillräckligt 
med pengar i statskassan för 
alla dessa reformer. Egyptiska 
tidningar dominerades under 

veckan av nyheten om Saudiara-
biens stora lån till staten.

Lärarna i de statligt ägda 
skolorna har nu deklarerat en 
bojkott mot årets skolstart. 
Strejken är fortfarande inte 
landsomfattande. Lärarnas krav 
är högre lön, mer pengar till 
skolupprustning, bättre utbild-
ningsplaner samt avsked av de 
korrupta personer som fortfa-
rande styr utbildningsväsendet.

Dagstidningen AlmasryAlyoum 
skriver att det senaste valet 
inom lärarförbundet, The In-
dependent Teachers’ Syndicate 
(ITS), visar att de nya politiska 
krafterna inte än har lyckats 
utmana Brödraskapet och de 
gamla NDP-medlemmarna, 
särskilt i fackets styrelse. 

Detta innebär att Brödraska-
pet har fått de flesta mandaten, 
bland annat i Kairo och Alexan-
dria. 

Oberoende Lärarförbundet, 
ITS, är landets största fackliga 
organisation med 1,2 miljoner 
medlemmar. Förbundet är en av 
de fyra oberoende fackliga or-
ganisationerna som bildade den 
nya Federation of Independent 
Trade Unions efter Mubaraks 
avgång. Det finns dock några 
mindre lärarorganisationer som 
är kritiska till förbundets styre. 

Politiska analytiker i Egypten 
har dragit slutsatsen att lärar-
förbundets val är bra indikator 
för det kommande parlaments-
valet i november. i.

Sholeh Irani

procent av 
rösterna sik-
tar Muslimska 
Brödraskapet 
på att ta hem 
i höstens val.
Brödraskapet 
räknas som 
det största 
och bäst orga-
niserade par-
tiet i Egypten 
i dag.

Kommentar !

 Undantagslagarna kvar   Kommer Mubaraks anhäng-
are in i parlamentet?   Strejker pågår  

Egypten inför
historiskt val

Svenska fack protesterar
USA. Trots stora demonstrationer, 
ockupationer och andra protester har den 
republikanska guvernören Scott Walker 
tillsammans med sina partikollegor fått 
igenom sitt sparförslag. Den kollektiva 
förhandlingsrätten för offentligtanställda 
ska i fortsättningen bara gälla löner, om än 
i ytterligt begränsad omfattning.

Frågor som sjukersättning, pensioner 
och anställningsförmåner är inte längre 
förhandlingsbara.

De svenska facken ST, SKTF, Kommu-
nal, Seko, Vårdförbundet, SSR och Trans-
port har skrivit ett brev till den amerikan-
ska ambassadören i Sverige och uppmanar 
honom att ta avstånd.

”Genom sitt agerande ställer sig gu-
vernör Walker med flera på samma sida 
som många odemokratiska stater som 
förtrycker fackligt aktiva. Att USA intar 
en sådan ställning är djupt olyckligt och 
ovärdigt ett land som hyllar individuella 
fri- och rättigheter”, heter det i uttalandet. 

Al-Jazira-journalist dödad
LIBYEN. Ali Hassan Al Jaber, kameraman 
på Al-Jazira, har skjutit till döds i utkanten 
av Benghazi i Libyen.

Reportrar utan gränser fördömer dådet.
”Även om de ansvariga ännu inte har 

identifierats är detta fruktansvärda dåd 
uppenbarligen inte en tillfällig händelse. 
Det kommer i en tid av ökat våld mot 
journalister av tjänstemän lojala mot 
Muammar Gaddafi, som lanseras en stor 
motoffensiv mot upprorsmännen”, säger 
organisationen i ett uttalande.

”Rör inte vår lön”
DANMARK. Den danska 
fackföreningsrörelsen 
och dess två största 
centralorganisationer, LO 
och FTG, riktar en skarp 
varning till EU mot pla-
nerna på att diktera med-
lemsländernas löner och 
anställningsvillkor i en så 
kallad stabilitetspakt.

”Det är fullständigt oacceptabelt att EU 
blandar sig i lönebildningen och dansk 
tradition av att arbetstagarna och arbets-
givarna själva bestämmer om avtalens 
innehåll. Därför tar vi klart avstånd från 
pakten, säger LO:s ordförande Harald 
Borsting, uppger danska Politiken.

Harald Borsting

405 
miljarder kronor, drygt, kommer sänkningen 
av krogmomsen att kosta. Den spås leda till 
3500 nya arbeten. Det blir 1,5 miljon kronor för 
varje jobb. Källa: DN

 38/2011 internationalen 

DEMONSTRATION.  Hundratals marscherade mot undantagstillståndet 20 september/Kairo.
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sidan 7Ebba Elena Karlström är 
vänsterpartist som pluggar, 

jobbar och har två barn och 
lika många hundar.

Ebba Elena 
Karlström

Första skoldagen 
... och sen då?
Jag hade inför denna hösttermin 

två glada förväntansfulla tjejer 
som har väntat i bortåt ett år på 
den här dagen. Tioåringen skulle 
börja fyran och sexåringen i 

sexårs.
Spänning hade byggts upp och båda 

räknade dagarna inför första skoldagen. 
Vad spännande med nya rutiner, ny klass 
och ny skola för båda, sexåringen babb-
lade på om läxor. Hennes stora förebild, 
storasyster, hade ju läxor, nu ska hon 
också ha det. Storasyster älskade skolan, 
det syntes, så det smittade av sig på lil-
lasyster.

Min nioåring och jag gick till hennes 
första skoldag. Hoppsan. En klass med 
35 elever, med två ihopslagna treor och 
en ny konstruktion med tre mentorer. 
Jag satt med henne de fyra första timmar-
na och känslan inför kaoset som fanns 
där, även när denna gigantiska grupp blev 
delad på två, går inte att beskriva. Läraren 
pratade men inte ens jag hörde henne, 
allt pladder och knuffande och stönande 
gjorde det omöjligt att höra något. 

Jag gick hem med en klump i magen, 
men hoppades att det skulle ordna upp 
sig.  

Nästa dag gick äldsta dottern ensam 
till skolan – det tar fem minuter - och 
jag såg till att vara hemma när hon kom 
hem. Storgråtandes kom hon hem en 
halvtimma försenad. Hon stortjöt och sa 
att hon aldrig ville tillbaka, aldrig aldrig. 
Något sådant hade aldrig hänt med denna 
skolglada flicka. 

Hon berättade om hur hon blev om-
ringad av fem personer och blev slagen 
i ryggen av en kille i hennes klass 

på fritids, hon berättade om ord och 
trakasserier som hon aldrig har kunnat 
nämna igen. Hon berättar hur hon fick gå 
ut en annan väg och gå en omväg när hon 
skulle hem. För att dessa personer fanns 
kvar på skolgården.

Själv är jag uppväxt i den tuffa stock-
holmsförorten Rågsved på 80-talet, och 
har gått igenom två olika grundskolor, ett 
ungdomscenter samt folkhögskola och 
komvux – allt för att avsluta grundskolan 
– plus en gymnasieutbildning. Jag trodde 
att jag hade sett allt under mina år, men 
det hade jag inte. I min väg har jag sett 
engagerade lärare, väldigt skoltrötta syo-
konsulenter, lärare som har drabbats av 
hjärtflimmer i 50-årsåldern, nya nyutexa-
minerade lärare. 

Jag såg så kallade butterflyknivar 
som var mer eller mindre vardag i hög-
stadiet, samt sökande tjejer och killar 
som var allt ifrån punkare ena dagen 
och satanister andra dagen. 

Men aldrig detta.

Rasande gick jag tillbaka till skolan 
nästa dag, högg tag i närmaste lärare och 
krävde samtal med alla berörda. Efter 
mycket om och men fick jag till ett samtal. 
Som slutade med att läraren sa att det var 
väldigt mycket just nu för henne, de tre 
mentorerna var inte tre mentorer, en var 
sjuk, och en pluggar två dagar i veckan, 
så den här dagen var hon ensam med 35 
elever. 

Killen som var drivande i överfallet 
kom till mig under dagen, han var helt 
knäckt, han grät och grät och grät och bad 
om ursäkt, han kröp ihop i fosterställning. 
Jag tyckte synd om honom. Jag insåg att 
detta inte var hans fel, jag ville ge honom 

en kram och tårarna rullade, han behöver 
vägledning och stöd av vuxna.

Nej, nån polisanmälan blev det inte 
– man tänker så mycket i första stunden. 
Det är faktiskt de vuxna som har ansvaret.

Det här håller bara inte. Minister 
Björklund, kommunen, eller vem det än 
är som har högsta ansvaret, sätt fart. 

Barn ska inte ha det så här. Varken de 
små mobbarna eller offren ska leva på det 
här sättet. Fler vuxna, bättre planering, 
tack. i.

” Barn
SKA INTE

HA DET
så här!”

KOLLAR OFTA:
mina events på facebook, 
och antecknar viktiga saker. 
Just nu blir det mest fack-
liga och politiska events.

KUL IDÉ: 
skaffa en box med Jane 
Austenfilmer och sätt din 
karl i soffan (han kanske 
gillar dem, det hände hos 
oss!).

Nathalie Cordone på 
YouTube sjunger om Che 
Guevara, flera olika versio-
ner på varierande smak-
nivå… mer än tre miljoner 
träffar på Nathalie.

GAMMAL  
GODING: 
ibland lyssnar jag på 
chilenska gruppen Quila-
payún. Det är lite sentimen-
tala barndomsminnen över 
dem, till exempel Qué dirá 
el Santo Padre, Soy obrero 
pampino och en massa 
fler, det är bara att gå in på 
YouTube. De hyllade Victor 
Jara.

MISSAR  
SÄLLAN: 
fotbolls-VM, när det är 
de stora lagen som spelar. 
Förra sommaren satt vi 
och skrek på lagen, på 
kinarestauranger i Lima, 
med frukost-teve uppe i 
Anderna, medan den där 
tyska bläckfisken alltid 
hade rätt… Peruanerna är 
fotbollstokiga de med.

– Klart som f-n att vi är 
emot det här eländet. 

Denna korta och kärnful-
la mening yttrades av LRFs 
länsordförande Håkan 
Nilsson, i en hälsning till 
deltagarna på ett möte mot 
uranbrytning i Jämtland 
den gångna helgen, enligt 
Östersunds-Posten. 

”När föreningen Nej till Uran i 
Storsjöbygden på söndagsefter-

middagen kallade till ett infor-
mationsmöte under rubriken 
”Provbrytning i Oviken?” i byns 
bygdegård ställde kommunal-
råden och oppositionsråden 
i de fyra kommunerna Berg, 
Krokom, Åre och Östersund upp 
mangrant. Men uppslutningen 
från allmänheten var också stor.” 

Texten ovan är hämtad från 
en artikel i Östersunds-Posten, 
som berättar om planer på even-
tuell provborrning av alunskif-

fer på en fastighet i Viken, vid 
Storsjön i Jämtland. 

Det är företaget Continental 
Precious Minerals (CPM) som 
vill göra en provbrytning av 
alunskiffer på en fastighet i Vi-
ken som prospekteringsföreta-
get arrenderar. Men de ledande 
politikerna i Storsjöbygden är 
rörande överens över parti-
gränserna om att inte säga ja till 
någon brytning.  

– Företaget har skickat över 
ett förslag till överenskommelse 
som ska gälla från 2015. Men 
vi vill absolut inte ha någon 
urangruva i Oviken och gör så 
gott vi kan för att säga nej, sa 
kommunstyrelsens ordförande 
Karin Paulsson (S), på mötet 
som anordnades av föreningen 
Nej till uran i Storsjöbygden. 

De församlade politikerna var 
eniga om att minerallagstift-
ningen är ålderdomlig och att 

man måste försöka lägga kraft 
och tid på att förändra den. 

– Det kommunala vetot måste 
gälla redan vid prospektering 
och provborrning, sa Elin Hoff-
ner (V), både kommunal- och 
landstingspolitiker. 

Krokoms kommunalråd 
Maria Söderberg (C ) betonade 
också att det kommunala vetot 
ligger alldeles för långt fram i 
beslutsprocessen. i.

Liza Ahnland

Jämtland: Eniga politiker mot uranbrytning
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Efter att i alla år i mitt läkar-
yrke försökt hålla stånd mot 
läkemedelsbolagens ”inbjud-
ningar” åkte jag nu för ett par 
veckor sen på mitt livs första 

mutresa (”mognad” säger vissa kollegor, 
själv funderar jag mer i termer av kapi-
tulation...) på internationell konferens. 
Resan gick till Haag i Holland.

En av kvällarna bytte jag dock ut 
restaurangmiddagarna (på vilka notan 
betalades av Lundbeck AB) mot ett besök 
i Amsterdam. I någon mening i ”andra 
änden” – av storstadsområdet Haag-
Amsterdam, men också av den sociala 
och politiska verkligheten. Efter att två 
kvällar tidigare ha beordrats ( ja, det var 
så!) att tillsammans med åttahundra 
läkare från hela världen ställa mig upp 
och applådera för att hälsa och hylla ”Her 
Royal Highness Princess Mariana of 
Holland” som invigde den vetenskapliga 
konferensen (vi var bara tre som förblev 
sittande i bänkraderna...) så kändes den 
här aftonen rätt annorlunda.

Jag tar pendeltåget till Amsterdam 
Muiderpoort och går av i en förort där 
intrycket omedelbart är väldigt globalt. 
Personligen har jag under de senaste 
åren blivit alltmer förortsförtjust tack 
vare många besök i Hammarkullen i 
Göteborg, och här i Indische Buurt West 
känner jag mig på nåt sätt genast hemma. 
Det är faktiskt nästan godare med en 
snabb standardkebab serverad av en im-
migrerad indier här än en trerätters (med 
gräddig creme brulé som final) på lyxig 
restaurang i Haag City.

Maja, ung student med rötter i Afgha-
nistan, hjälper mig att hitta vägen genom 
kvarteren: folk vi möter har synbart 
många olika nationella rötter. Denna 
förort, lär jag mig senare under skol-
besöket, beboddes ursprungligen av 
fattiga immigrantarbetare som jobbade 
i de stora hamnarna några kvarter 
bort, dit båtarna skeppade guld och 
kryddor från de holländska koloni-
erna. Nu är hamnarna borta och husen 
i älvstrandskvarteren ”gentrifierat” 
lyxrenoverade till dyra bostadsrätter. 
I resten av området består dock fortfa-
rande befolkningen till stor del av im-
migrantarbetare med rötter i Marocko, 
Turkiet och ett flertal andra länder.

Hittar till slut Lombokstraat, och på 
nummer 40 välkomnar Marijke Colle mig 
till ett hus i tre våningar (”här i Holland 
har vi inga berg, men mycket trappor”). 
Från bottenvåningens kök och matsal 
över första våningens mötessalar och 
umgängesrum, via kontoret och bibliote-

ket två trappor upp och till sist sovrum-
men på tredje våningen.

Nu senast, i slutet av 
augusti, arrangerade 
institutet en ”ungdoms-
skola” med 26 delta-
gare från 11 olika länder 
i olika världsdelar, varav 
två från Sverige. Det 
digra programmet täckte 
in flera aspekter av ka-
pitalismens globala kris, 
samt feminism och hur den ekologiska 
krisen ska kunna bekämpas. I november 
väntar nu en ”Global school”, om hur en 
annan värld ska kunna bli möjlig.

Marijke är pensionerad biologilärare 
som på frivillig basis är en av två personer 
som förestår institutet. På kontoret träf-
far jag också Alex från Spanien, anställd 
”fulltimer”. Tillsammans samordnar de 
kurs- och mötesverksamheten. I trap-
pan möter vi en andfådd José, även han 
spanjor, på väg in från sin joggingrunda. 
Han frivilligarbetar på skolan vid sidan 
om gäststudier i staden.

Alla tre drivs de av sin politiska över-
tygelse och hemhörighet. Det är Fjärde 
internationalen (FI), den internationella 
organisation som Socialistiska Partiet 
tillhör, som står bakom skolan. I dag-
ligt tal kallas institutet ”Amsterdam-
skolan” och har funnits i ganska exakt 
trettio år. Häromåret, 2007, flyttade 
skolan till detta huset. Ett lyft, tycker 
Marijke, för lokalerna är luftiga och ljusa 
(”möjligen lite kalla ibland på vintern”). 

De ojämlika ekonomiska förhållanden 
som råder i samhället i stort avspeglas 
direkt här i det lilla. Privatkapitalet, i 
form av Haags handelskammare, äger 90 
procent av huset medan Fjärde interna-
tionalen (hittills...) har kontrollen över 
resterande tio procent.

Marijke Colle är ursprungligen från 
Belgien och har i över fyrtio år varit aktiv 
i olika radikala rörelser, framför allt den 
feministiska kampen och miljörörelsen. 
Som ung student anslöt hon sig redan 
1971 till den belgiska sektionen av FI. 
Det var under en tid då Ernest Mandel, 
senare välkänd marxistisk ekonom och 
ledande kraft inom FI, var en av de ton-
givande personerna i sektionen. Ernest 
Mandel var tillika en av initiativtagarna 
till att skapa institutet. Invigningen 
skedde 1981.

Sedan dess är målsättningen – även 
om såväl politiska frågor som kurser-
nas omfattning och ”stilarter” varierat 
– fortfarande densamma. Att bidra till att 
de rika och samlade erfarenheterna från 
den kamp som arbetarrörelsen i allmän-
het – och dess revolutionärt socialistiska 
strömningar i synnerhet – fört under alla 
decennier, med rötterna tillbaka till Marx 
tid, kan föras vidare till nya generationer.

Marijke och Alex betonar att det defi-
nitivt inte handlar om någon korvstopp-
ning av lärofädernas teser. Tvärtom är 
marxismen, menar de, kritisk och odog-
matisk och det måste också utbildningen 
på skolan vara. Kurserna bygger till stor 
del på diskussioner och grupparbeten. 

Deltagarna bor i huset och maten lagas 
kollektivt under professionell ledning. 
Det eleganta köket i bottenvåningen 
erbjuder dessutom sina tjänster externt, 
på samma sätt som institutet i sin helhet 
gör. Ett antal olika radikala folkrörelse-
organisationer och debattörer arrangerar 
regelbundet officiella seminarier på 
skolan i olika politiska frågor.

Jag slås verkligen av hur fint det är. Vet 
inte riktigt vad jag hade väntat mig, men 
här finns inga nedsuttna manchestersof-
for à la göteborgsvänsterns sjuttiotal; 
receptionen är stram, möteslokalerna 
funktionella och rymliga, och ljudan-
läggningen för simultantolkning prydligt 
ihoppackad bakom glasrutor.

Sveper med blicken över bibliotekets 
alla hyllor (runt 25 000 titlar..!) och hit-
tar marxistiska klassiker på ett stort antal 
olika språk vid sidan om debattböcker i 
de mest spretande sociala och politiska 
frågor.

Jag får en väldigt ”global” känsla när jag 

bläddrar i presentationsbroschyrerna på 
fem olika språk, och i en av dem läser att 
Amsterdamskolan också samarbetar med 
ett liknande institut i Manila på Filippi-
nerna. Detta är en rörelse, eller snarare 
idétradition, som söker plantera sina 
rottrådar över hela världen och där 
socialister och rörelseaktiva kämpar 
under närmast sanslöst olika villkor. 
Från de filippinska djunglernas ekoso-
cialistiska gerillaverksamhet, över den 
folkliga masskampen för att (åter-)erövra 
demokratin på Syntagmatorget i Aten till 
de bekvämt stillsamma studiecirklarna 
på gångavstånd hemma i Majorna. Fjärde 
internationalen har idag systerorganisa-
tioner och/eller kontakter i ett femtiotal 
länder.

Marijke ber mig hälsa hem till de svens-
ka socialister hon lärt känna vid olika 
besök på skolan. Innan jag går ber jag 
henne översätta en rubrik i en holländsk 
dagstidning som jag nyfiket men förgäves 
försökt stava mig igenom på vägen hit. 
Den visar sig lyda ”Skräck för Breivik i 
PvdA”, där PvdA står för de holländska 
socialdemokraterna. 

– De är livrädda att nån galning  
ska göra samma sak här som i Norge, 
berättar Marijke. De rasistiska och 
muslimhatiska stämningarna breder 
ut sig i landet under Geert Wilders 
regering.

På vägen tillbaka tar jag, lika överfylld 
av intryck som trött och törstig, en Fanta 
hos turkiske Akhan på hans kebabbar 
några kvarter bort. Han bekräftar bilden 
från dagstidningen och Marijke, och har 
som muslim själv tydligt känt av ett hård-
nande klimat den senaste tiden.

Under pendeltågsresan tillbaka till 
Haag bläddrar jag i det exemplar av 
Grenzeloos, den holländska FI-grup-
pens tidskrift, som jag fick. Rubrikerna är 
återigen svårbegripliga, men när jag blir 
nyfiken och nästan förstår får jag hjälp 
av en medresenär med översättningen. 
”Marknadssystemet tränger sig in i den 
offentliga sjukvården”, är en av rubri-
kerna. 

Jo jo, här som där. Och den rubriken 
blir närmast fysiskt påtaglig när jag sedan 
återvänder till hotellet i Haag, och till 
sponsrande Lundbeck AB. Just denna 
kväll avstår jag dock kvällsdrinken i 
hotellobbyn med dem och kollegorna. 
Innan jag somnar bläddrar jag i stället i 
den bok som jag köpte av Marijke på Am-
sterdamskolan. Titeln känns klockren: 
”Living our internationalism”. i.

Text och foto: Björn Rönnblad

När jag sätter mig för att skriva ner den här lilla reseskildringen så funderar jag på exakt 
hur otidsenligt det kan låta att driva ett institut som ska utbilda (eller rentav ”skola”) en 
ny generation revolutionära socialister. Men som reporter måste man ju sätta kravet på 
saklighet i första rummet, så så får det bli. Därför: välkomna att följa med på ett besök i 
en förort till Amsterdam och ”International Institute for Research and Education”.

”Det handlar 
definitivt inte 
om någon korv-
stoppning av lä-
rofädernas teser. 
Tvärtom är marx-
ismen, menar 
de, kritisk och 
odogmatisk och 
det måste också 
utbildningen på 
skolan vara.”

Marijke Colle
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Det regnar i Västerbottens 
inland. Efter en strålande 
sommar har himlen öppnat 
sig. Det är råttornas år, och 
fåglarnas. Rovdjur, mätta 

på gnagare, låter tjäder och orre vara. De 
stora � äderfäna äter gruset i vägrenen 
och samsas med älgarna om att vara tra-
fi kfarliga. Vi har rest från brittsommaren 
söderöver, norrut mot den annalkande 
hösten. Björkarnas löv skiftar i färg och 
singlar mot marken. Det luktar gott. 

90 mil och så är vi nästan framme. 
Bakom oss sträcker Sverige på sig mot 
kontinenten. Framför oss ligger myrar, 
� äll, skogar och sjöar så långt ögat kan nå 
och längre. Myrlandet. Björnlandet. 

Det första vi lägger märke till är att 
vägskyltarna är nya. Nybyggarnamnen 
har fått sällskap av de samiska benäm-
ningarna på inlandsorterna – sameland, 
nybyggarland, avfolkningsbygd, glesbygd. 
Äntligen, tänker vi, det var väl på tiden. 
Nu när samerna inte längre tvångskrist-
nas, nåjerna inte längre bränns på bål 
med sina trummor och detta Sveriges 
urfolk inte längre förbjuds att tala sitt 
modersmål eller utöva sin kultur. Det är 
inte så länge sedan. 

I Åsele har det blivit problem. Uppre-

pade gånger har de samiska ortsnamnen 
tejpats över med silvertejp, sådan som 
fastnar med klibbigt saktmod och är 
väldigt svår att få bort. Egenmäktigt för-
farande lyder polisens rubricering. 

Det fi nns motsättningar. Ibland sval-
lar hatet upp. Det är inte första gången. 
Rennäringen, rovdjursjakten. Även 
mellan samegrupperna fi nns konfl ik-
ter. Vilka får och får inte ha renar.

Från början hade man renar för familje-
bruk. Idag är rennäringen nog det som de 
fl esta sydsvenskar förknippar med landets 
urfolk. Utan att för den skull veta något 
om den mörka historien. Liksom i Austra-
lien skulle vi här kunna tala om den stulna 
generationen. Vi skulle kunna fördjupa 
oss i hur samebarn togs från sina hem 
för att gå i svensk skola där de fi ck stryk 
om de så mycket som yttrade sig på den 
samiska dialekt som var deras modersmål 
och identitet. Vi skulle kunna tala om att 
en samisk jojkare började gråta när han 
talade om hur splittrat det samiska folket 
är. Vi skulle kunna tala om den höga och 
ökande självmordfrekvensen.

Ekorrarna springer uppför stugväggen, 
tisslar i väggarna. Deras samtal är som 
ett litet mysigt knatter. Några gånger 
under årens lopp har vi sett � ällugglan. 

Den magnifi ka tysta fl ykten över lägda. 
Vidare ut över nejden. In i skogen. Det 
luktar pors om vi följer efter. En doft som 
är så god och så fl yktig att den inte går att 
beskriva för den som aldrig andats in den. 

Längst vägen står husen tomma. Ibland 
som om de bara blivit lämnade mitt i ett 
dagsverke. I varje by fi nns en aff är, ibland 
två. För några år sedan fi ck Nästansjö 
utmärkelsen Årets Skogsby. Vi brukar 
alltid handla på Koopen – på kooperativa. 
I år är det stängt. Om vi vänder oss bort 
från skylten som talar om att affären 
har upphört – har vi en av världens 
vackraste utsikter. Nästansjön vilar 
under de regntunga skyarna.

Aff ären i Bäsksjö har inte varit öppen 
på länge. En gång i tiden satt tant Tora 
bakom kassaapparaten i det gula huset 
och vi badade i den lilla dammen som an-
lagts invid Bäskån. Skylten med öppetti-
der sitter fortfarande bredvid dörren och 
snöskyff eln står knappt synlig bredvid 
bron, insnärjd i grönska. Nybyggarland. 

En gång i tiden var här många bostäl-
len. Ett tungt slit. Allting går i cykler. 
Naturen ger vika en tum, och tar över 
igen så fort vi lägger ned lien och båset 
står tomt efter sista kon. Författaren Slas 
– Stig Claesson – gjorde en gång en fi lm 

SAMELAND
Någon har tejpat över vägskyltarna med de samiska ortsnamnen 
med silvertejp. Här, i Västerbottens inland, fi nns ännu motsättning-
arna kvar och ibland svallar hatet upp.

Emma Lundström återvänder till en svindlande vacker avfolk-
ningsbygd, präglad av mörk historia, frostskadade vägar och putt-
rande kaffepannor.

”Han påpekade 
att det inte är 
mycket bevänt 
med att ömma för 
den tid som fl ytt, 
för den tid som 
fl ytt häruppe var i 
mångt och myck-
et ett jäkla slit.”

Vykort från 
  glesbygden



där han reste genom Sverige och berät-
tade om vad han såg. Han hälsade på men 
ingen var hemma. Han påpekade att det 
inte är mycket bevänt med att bli nostal-
gisk och ömma för den tid som flytt, för 
den tid som flytt häruppe var i mångt och 
mycket ett jäkla slit. Men det stämmer 
inte att ingen är hemma. I vissa kök står 
kaffepannan på vedspisen, stickorna klir-
rar och berättelserna är många. 

Men vi hittar inte längre kallkällan i 
hembyn, hygget har gjort oss helt vill. 

I stugan sätter vi på radion. Humorpro-
grammet Tankesmedjan har anmälts till 
granskningsnämnden. De har skämtat 
om att eftersom samerna jagar lodjur, 
järvar och björnar olagligt (ett påstående 
de helt saknar belägg för) så är lösningen 
på problemet att skjuta alla samer. Det är 
som att kastas tillbaka till trettiotalet. Byt 
ut samer mot judar så klingar det bekant. 
Är det någon som skrattar? 

Man har rätt att skämta om allt i ett 
humorprogram tycker en medarbetare 
på Tankesmedjan. Har man det? Vi sitter 
tysta, värmer händerna på tekopparna. 
För några månader sedan var det en 
norsk man som tänkte radera ut hela den 
norska socialdemokratins ungdomsor-
ganisation. Vi tänker på det. Om man nu 

får skämta om allt kanske man i alla fall 
kunde se sig omkring en smula och lägga 
märke till de strömningar som skämtet 
oundvikligen blir och är en del av. Vill 
man bidra till de strömningarna?   

Vi går längs den enskilda vägen som 
mynnar ut vid den allmänna som leder 
till Storuman. Den gamla hembygds-
gården står kvar. Till och med utedas-
set. Biljettluckan är tom. Det blir ingen 
dans här nuförtiden. Men om vi lyssnar 
kan vi höra fotstampet. Björksly och 
blåbärsris. Av de två Stockholmskvin-
nornas hus är bara skalet kvar, golvet har 
rasat ner i källaren. Att det ens fanns en 
källare till det lilla rucklet! 

Vi kommer fram till Vojmån. Det har 
aldrig varit så mycket vatten. Forsande, 
gurglande, brusande, virvlande sveper 
vattenmassorna fram. Längre ned heter 
den Ångermanälven. Det vanliga badstäl-
let finns inte, så mycket vatten som här 
är. Vi hittar en liten lugn ingröpning och 
doppar oss i det isande vattnet. Huden 
blir alldeles len. Häromåret splittra-
des bygden i två läger när svallvågorna 
gick heta i debatten kring frågan om 
regleringen av Vojmån. Vattenfall och 
kommunen ville reglera på ett sätt som 
helt skulle förändra det fria vattendraget 

– med negativa konsekvenser för fiske 
och turism. Man lockade med arbetstill-
fällen utan att säga att dessa arbetstillfäl-
len bara skulle vara tillfälliga. 

Kommunen och Vattenfall förlorade 
omröstningen. Vojmån forsar vidare.  

Uppe på vägen blickar vi bortåt mot 
Mötingselberget där fiolmakaren Nils 
Andersson bodde tills nyligen. Vid dryga 
92 års ålder – han var inte riktigt säker 
– kunde han fortfarande gå upp på vinden 
i huset som föräldrarna en gång byggde 
– till verkstaden där tusentals fiolkroppar 
i mer eller mindre färdigt skick låg och 
vilade. Fick han in flödet jobbade han i 
flera dagar utan mat – gick bara in och 
lade sig på sängen i kammaren när 
han behövde blunda en stund. Han ville 
hitta Stradivariusljudet. 

I den andra kammaren stod föräldrar-
nas sovrum kvar som om tiden aldrig gått 
och stränga farföräldrar blickade ned på 
dubbelsängen och på bibeln som låg på 
nattduksbordet. 

Vi ser att vägen är alldeles frostskadad 
– ett ärr har spruckit upp längst med den 
gamla asfalten. Sen vänder vi om och 
vandrar hemåt mot stugan. i.

Text och illustrationer: 
Emma Lundström

”Man lockade 
med arbetstillfäl-
len utan att säga 
att dessa arbets-
tillfällen bara 
skulle vara tillfäl-
liga.”
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ku
lt

ur
en Kamerun har en lag som säger 

att det är ett brott att vara homo-
sexuell. Under de senaste veck-
orna har det ständigt närvarande 
homofobiska våldet eskalerat. 

Människor har gripits i sina 
hem och på offentliga platser, 
misshandlats och kastats i fäng-
else, med den enda anklagelsen: 

de har fel sexualitet. 
Få advokater tar sig an dessa 

fall men Alice N’Kom är ett un-
dantag. Tillsammans med några 
arbetskamrater samt organisa-
tionen All Out har hon startat en 
kampanj och en namninsamling. 
Med underskrifterna i ryggen 
tänker hon sedan vända sig till 

Kameruns president Paul Biya 
med krav på att våldet mot hbt-
människor måste upphöra, att 
de fängslade ska friges och att 
lagen tas bort. 

Den som vill skriva på uppro-
pet kan gå in på: allout.org/ca-
meroun.

Emma Lundström

HETSJAKT PÅ HOMOSEXUELLA I KAMERUN

Stalin var Gud
& Hoxha profet

Böcker, böcker, 
böcker! Interna-
tionalen suktar 
en smula efter 
helgens gigantiska 
litterära frotte-
rande i Göteborg. 
Kanske, kanske, 
kanske slänger vi 
oss på bussen i 
sista minuten och 
far söderöver mot 
öron fulla av tema 
tyska språket.  

När Sovjetunio-
nens nya ledare 
Nikita Chrusjtjov 
tre år efter Sta-
lins död höll sitt 

stora tal för den kommunistiska 
världens ledare 1956, i vilket han 
fördömde och tog avstånd från 
Stalin, fi ck den polske stalinis-
tiske ledaren Boleslaw Bierut en 
hjärtattack och dog av chocken. 
De övriga ledarna för Sovjets 
satellitstater fann sig snart i den 
av Moskva förkunnade avstali-
niseringen och de fl esta kommu-
nister, som ju också levt i skräck 
inför Stalins terror, välkomnade 
att man nu förpassade Stalin 
från socialismens stora profet 
till socialismens förrädare.

Men det fanns ett undantag: 
i det lilla landet Albanien väg-
rade landets ultrastalinistiska 
diktator Enver Hoxha att överge 
Stalin och försvarade honom 
högljutt mot ”revisionisterna” i 
Moskva. Efter att även ha brutit 
med det maoistiska Kina på 
sjuttiotalet, härskade Hoxha 
med järnhand över ett allt mer 
isolerat Albanien fram till sin 
död 1985. Men i Sverige hade 
han en allierad i det lilla sekte-
ristiska Kommunistiska Partiet 
i Sverige (KPS) som hade sin 

”storhetstid” på 1980-talet med 
något hundratal medlemmar 
och sympatisörer.

Magnus Utviks självbiogra-
fi ska berättelse om sina ung-
domsår i denna destruktiva 
politiska sekt – där utrensning 
av gamla medlemmar framstår 
som viktigare än värvning av nya 
– är en fascinerande historisk 
dokumentation och ett levande 
litterärt porträtt av ett parti, en 
tidsepok och ett tonårsliv i hopp 
och förtvivlan. Rent allmänt 
är det en skildring av hur en 
människa kan utnyttjas och 
bryts ner i vilken politisk eller 
religiös sekt som helst.

Att den unge Magnus blir 
kommunist är egentligen inget 
konstigt. Han växer upp i en fa-
milj med arbetarklassbakgrund 
och blir tidigt klassmedveten. 
Men pappan är socialdemokrat 
och medan den äldre genera-
tionen bär med sig minnet av 
hur Sverige blev ett bättre land 
för arbetarna tack vare social-

demokratin, kunde den yngre 
generationen se hur socialde-
mokratin inte längre räckte till. 
Att utvecklingen mot socialism 
gick bakåt istället för framåt. 
”Allt höll på att gå åt helvete. 
Arbetslösheten steg. Klyftan 
mellan rika och fattiga ökade”, 
skriver Utvik.

När vi får lära känna honom 
i boken är Magnus gymnasist i 
Värnamo och medlem i Kom-
munistisk Ungdom (dagens 
Ung Vänster). KU och dess 
moderparti Vänsterpartiet 
Kommunisterna (VPK) är det 
största av Sveriges många olika 
vänsterpartier, det minst ex-
trema av dem, vänligt inställda 
till Sovjetunionen och samtidigt 
stödparti till Socialdemokra-
terna. Medlemsantalet är högt, 
men medlemmarnas intresse 
för djupare politiska diskussio-
ner är desto mindre.

Som Magnus säger till sin tjej: 
”’Du kan inte ana hur mycket 
snack och lite handling det är i 
KU. Allt, precis allt, handlar om 
att sossarna ska vinna nästa val 
och VPK öka några tiondels pro-
cent. Det fi nns ingen revolutio-
när linje. Ingen egen vilja. Vi är 
sju, åtta stycken som är aktiva, 
de andra, de gamla, är nöjda med 

livet. Älskar att sitta och grilla på 
verandan eller åka på semester i 
husvagn. Gärna revolution men 
först en rejäl campingssemes-
ter!’”

Att Magnus politiskt skulle 
hamna i en galen sekt är 
egentligen förvånande. För 
det är inte någon ensam och 
vilsen ung kille det handlar 
om. Magnus har inga svårig-
heter för det sociala umgänget 
och han är snarare nyfi ken och 
kunskapstörstande än dogma-
tiker. Men han får inte den intel-
lektuella stimulans han behöver 
hos Kommunistisk Ungdom där 
man hellre diskuterar betygs-
systemet i svenska skolan än 
marxismen och världsrevolu-
tionen. Och han är allt annat än 
sekteristisk: ”För att bilda mig 
som kommunist läste jag inte 
bara böcker som var godkända 
av VPK. En gång i veckan satt jag 
på biblioteket och gick igenom 
Gnistan, Rödluvan, Folket i Bild 
och Norrskensfl amman.”

Så när det hoxhaistiska Kom-
munistiska Partiet i Sverige 
öppnar en bokhandel i Värnamo 
går han dit av samma anledning, 
för att se vilka de egentligen är 
de där ”albanerna” i KPS. Han 
låter sig inte övertalas av deras 

Det tog Magnus Utvik 30 år innan han orkade tänka tillbaka 
på sin tid i stalinistiska Kommunistiska Partiet i Sverige, men 
det resulterade i en bok som är mycket läsvärd. Per Leander 
har djupdykt i en svårt sekteristisk värld med svavelosande 
våldsretorik och hård social kontroll.

Med Stalin 
som gud
av Magnus Utvik.
Norstedts 2011

Alice N’Kom – ett undantag.
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idéer första gången, inte andra 
eller tredje gången heller. Men 
efter många långa diskussioner 
med Håkan, en karismatisk 
äldre kille som har svaret på alla 
frågor, väljer Magnus till sist att 
bryta med KU och ansluta sig till 
KPS. Han är övertygad om att 
VPK har övergett ”marxism-
leninismen” (de är ju snarare 
reformister än revolutionärer), 
och stödet till Sovjet är efter 
Stalins död inte längre aktuellt 
eftersom Sovjet blivit ”statska-
pitaliskt” och ”imperialistiskt” 
och ska fördömas lika mycket 
som man fördömer USA.

Magnus och hans mentor Hå-
kan kämpar under nått år med 
att försöka värva fler medlemmar 
till partiet, men lyckas inte väcka 
något intresse för KPS i Värna-
mo. Till sist får Magnus tillstånd 
av partiledningen att flytta till 
Göteborg för att tillsammans 
med den äldre och socialt miss-
anpassade kamraten Ulf från 
Norrköping, och den mystiske 
Lars som egentligen är medlem i 
KPML(r), ansvara för byggandet 
av KPS:s partiavdelning i Sveri-
ges största arbetarstad.

Samtidigt blir partiets sekte-
rism allt mer uppenbar: Sälj allt 
du inte behöver så partiet får 

pengar. Umgås helst inte med 
folk som inte är med i partiet. 
Läs inte böcker som inte är 
godkända av partiet. Lyssna inte 
på musik som inte är godkänd av 
partiet… 

Men Magnus fortsätter att tro 
på partiet i flera år, även om han 
börjar känna sig besvärad av att 
partiet inte växer. Men storle-
ken på partiet ska inte ha någon 
betydelse. Står man för den enda 
rätta ”marxist-leninistiska”-po-
litiken kommer arbetarna förr 
eller senare sluta upp bakom 
KPS. Men KPS politik går i 
princip bara ut på att försöka 
avslöja och krossa ”revisio-
nisterna” och ”trotskisterna” 
i de andra vänsterpartierna: 
VPK, SKP, KPML(r), Socialis-
tiska Partiet. Efter den väpnade 
revolutionen ska inget annat 
parti vara tillåtet och ”revisio-
nisterna” avrättas.

Vid ett offentligt möte i Göte-
borg dit partiets ledare Anders 
Persson rest ner från Stockholm 
för att hålla tal, och det faktiskt 

kommer en sex-sju personer för 
att lyssna, får Magnus en tan-
keställare när en äldre arbetare 
ställer sig upp och frågar vad 
KPS tänker göra åt de höga mat-
priserna. Först framstår det som 
att mannen som pratar om le-
verpastej är förvirrad, men snart 
står det klart att han är den mest 
verklighetsförankrade personen 
i rummet, och att partiledaren 
Anders Persson som enbart är 
besatt av att bekämpa ”revisio-
nisterna” är den som verkligen 
är förvirrad.

När Magnus till sist bryter 
med KPS – bland annat efter att 
ha läst Kenth-Åke Anderssons 
Lögnens Renässans som avslö-
jar hur Stalin mördade Lenins 
bolsjeviker – är han på gränsen 
till självmord, men lyckas gå 
vidare.

Det tar 30 år innan han orkar 
tänka tillbaka på sin tid i KPS, 
men det resulterade i en bok 
som är mycket läsvärd. i.

Per Leander
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”Samtidigt blir partiets sekterism allt 
mer uppenbar: Sälj allt du inte behöver 
så partiet får pengar. Umgås helst inte 
med folk som inte är med i partiet.” 

Besviket Teaterförbund

VÄLPUBLICERAD Hossam el-Hamalwys 
texter har spridits över hela världen.

”Jag kommer bara att leva ett liv 
och jag ser ingen anledning att 
lägga det i händerna på kapita-
lister”, så skriver den egyptiske 
journalisten, aktivisten och blog-
garen Hossam el-Hamalawy på 
sin Facebooksida. 

För några dagar sedan tilldelades han 
Anna Politkovskajapriset som delas ut 
av tidningen Internazionale i Italien. 
Tidningen var den första i Italien som 
publicerade den ryska journalistens 
artiklar om kriget i Tjetjenien. Sedan hon 
mördades i Moskva i oktober 2006 har 
de fortsatt att trycka hennes texter och 
förmedla hennes budskap. Priset instif-
tades 2009 och ska stöda unga reportrar 
över hela världen som har utmärkt sig i 
sitt arbete.

Som trotskistisk marxist har Hossam 
el-Hamalawy i sitt journalistiska värv 
under många år berättat om de sociala 
ojämlikheter och det regimens förtryck 
som slutligen ledde fram till revolution 
i Egypten. På sin hemsida 3arabawy.org 
skriver han: ”I en diktatur blir oberoende 
journalistisk per automatik en sorts akti-
vism och spridandet av information blir i 
grund och botten agiterande.” 

Hossam el-Hamalawy var inte bara på 
Tahrirtorget under de mest intensiva 
revolutionsdagarna. Hans rapporter 
om säkerhetsstyrkornas och militärens 
övergrepp, om arbetarnas villkor, om 
tortyr och bristen på rättsäkerhet har 
strömmat ut på Internet både före och 
efter revolutionsutbrottet.  

Som aktivist är Hossam el-Hama-
lawy med i de Egyptiska Revolutionära 
Socialisterna och han framhåller att de 
omfattande arbetarstrejker som just nu 
sprider sig som en flodvåg över Egypten 
är politiska, inte bara ekonomiska. i.   

Emma Lundström

Egyptisk  
revolutionär  
får pris

FINFRÄMMANDE. Enver Hoxha (mörk kavaj till vänster om okänd ålderman) tar emot Nordkoreas Kim Il Sung.

■ Kommunis-
tiska Partiet i 
Sverige (KPS) 
var ett kom-
munistiskt 
parti, verk-
samt mellan 
1982 och 
1993. 

■ Partiet stod 
det Albanska 
Arbetets 
Parti nära. 

■ KPS hade 
uppskatt-
ningsvis 70-
80 medlem-
mar. 

KÄLLA: 
WIKIPEDIA

Frågan om scenkonstnärer-
nas pensioner fortsätter att 
vara under ”beredning” även i 

höstens budget vilket bland 
annat kritiseras av Teater-
förbundet. 

I opposition talade sig 
nuvarande kulturminister 
Lena Adelsohn Liljeroth 

varm för de förändringar som 
pensionssystemet är i behov 
av; i regeringsposition nöjer hon 
sig med avslutad utredning och 
fortsatt beredning. 

En besvikelse för Teaterför-
bundet och arbetsgivarparten 
som under många år kämpat för 
reformeringen. EL

Film om amerikanskt justitiemord
Den 12 september 1998 ar-
resterades fem kubaner i Miami, 
Florida. De hade infiltrerat och 
avslöjat terroristorganisationer 
i USA. Idag sitter de fängslade 
– offer för justitiemord. 

Människorättsaktivister och 
intellektuella över hela världen 
engagerar sig i en pågående 

kampanj med namnet Rättvisa 
för De5. 

Nu har den nordamerikanske 
författaren och filmaren Saul 
Landau gjort en dokumentär om 
fallet med de fem kubanerna: 
Will the Real Terrorist Please 
Stand Up! I veckan har filmen 
premiärvisats i Stockholm. EL

FOTO: INDYMEDIA.ORG
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” Barn
SKA INTE

HA DET
så här!”

I Egypten strejkar tusentals 
lärare. I Sverige har man kom-
mit så långt som till omfattande 
demonstrationer runt om i landet. 
I tisdags kväll skallade ropen ut 
över Stockholms centrala delar 
när hundratals lärare gick från 
Sergels torg, via Kungsträdgården 
till Mynttorget, med krav på bättre 
villkor. 

De har fått hälsningar från 50 000 lärare 
i Madrid, och lärarna i Perus huvud-
stad Lima uttrycker sitt ”fulla stöd till 
de svenska lärarnas kamp” i ett brev. 
Lärarna på Sergels torg känns styrkta och 
bestämda. Det arbete de gör måste få hö-
gre uppskattning och lönen måste höjas. 
Namn har samlats in och fi nansministern 
har fått ett förslag till budgeten som läggs 
lagts fram under dagen.  

– Fem procent av intervjuade föräldrar 
rekommenderar sina barn att bli lärare, 
ska jag skrika så det hörs ända bort till 
riksdagshuset?!, ropar moderatorn och 
får ett massivt ja till svar.

Fyra av tio lärare funderar på att lämna 
yrket. En civilingenjör tjänar 10 000 mer 
än en grundskolelärare – trots att ut-
bildningen är lika lång. Antalet sökande 
till lärarutbildningarna runtom i landet 
är snart nere på en person per plats. En 
avgörande orsak till allt detta är de låga 
lönerna.

– Vi kräver 10 000 mer i lön, nu!, ropar 
moderatorn och gensvaret ljuder i den 
småkalla septemberkvällen:

– Höj lärarlönerna nu, höj lärarlönerna 
nu!

Vid Mynttorget talar både Gustav 
Fridolin från Miljöpartiet och Mikael 
Damberg från Socialdemokraterna. 
Ingen från Alliansen kunde delta. 

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis 
Sirén säger det självklara:

– Det är ett oerhört allvarligt läge för 
ett land när så få vill bli lärare.   

– Strejk nu!, ropar någon och får jubel 
och applåder till svar.

Kvällens budskap är tydligt: lärarna har 
fått nog och regeringens storsatsning på 
sänkt krogmoms istället för höjda lärar-
löner var den sista droppen.

Text och foto: Emma Lundström       

Grattis, 
danska 
kamrater!
Socialistiska partiet i Sverige sän-
der sina varmaste gratulationer till 
alla kamrater i Enhedslisten efter 
den fantastiska framgången i folke-
tingsvalet. Vi gläds inte bara åt ert 
genombrott som parti med tredubb-
lat röstetal, åtta nya folketingsleda-
möter, tusen nya medlemmar och 
växande lyssnarskaror ett efter alla 
år av hårt arbete. Än viktigare är att 
en betydande dansk folkopinion har 
manifesterat sitt motstånd mot fort-
satt högervridning av dansk politik 
med social nedrustning, främlings-
fi entlighet och deltagande i imperia-
listiska krig. Att Socialdemokraterna 
och Socialistisk Folkeparti förlorat 
stora väljarmassor genom anpass-
ningen högerut visar på behovet 
av ett beslutsamt antikapitalistiskt 
välfärdsalternativ som hämtar sin 
kraft underifrån.

Er framgång inspirerar oss till 
förnyade ansträngningar att stå 
emot högerpolitiken i Sverige och 
samla alla krafter som vill förenas 
mot kapitalismens härjningar och 
slåss för välfärd, jämlikhet och 
internationell solidaritet. Inför de 
stora utmaningar ni nu står när de 
större partierna söker lösningar 
högerut är vi övertygade om att ni 
har vänsteropinionens stöd för att 
stå fast vid ert rakryggade försvar 
för välfärden, människovärdet och 
krigsmotståndet. 

I den kampen är vi med er hela 
vägen och kommer efter vår förmåga 
att sprida ert exempel.

Med många kamratliga hälsningar
Stockholm 17 september
Socialistiska partiet

De senaste veckorna har ni fått 
recepten på fl era matiga och 
mumsiga vegetariska huvudrät-
ter, så jag tänkte dela med mig 
av ett efterrättsrecept den här 
gången. Hemmagjord glass är en 
favorit som går hem hos de fl esta. 
Det här citronglassreceptet är 
en riktig läckerhet och var en av 
anledningarna till mitt första val 
av yrkesinriktning - som restau-
rangbiträde - en gång för länge 
sedan. Jag är inte riktigt säker på 
hur många detta recept är beräk-
nat för, men cirka fyra portioner 
skulle jag tippa.

Det här behövs:
1 burk crème fraiche (2 dl)
1 dl vispad grädde
1 citron (skal och saft)
2 ägg (gulan blandas med citron   

och socker och vitan vispas hård)
Knappt 2 dl socker
Blanda äggula, socker och citron 

väl. Tillsätt därefter den vispade 
grädden och vänd därpå försiktigt i 
den hårdvispade vitan. Frys i minst 
fyra timmar. Servera gärna med lite 
kiwisås (mosade eller mixade kiwis 
med lite vatten). Varsågod och njut 
av denna underbart syrliga, gräddiga 
och delikata citronglass!! 

Göteborgare
cyklade
för klimatet
I lördags cykeldemonstrerade 
ett antal hundra göteborgare för 
andra gången i ordningen under 
huvudkraven: För en ansvarsfull 
klimatpolitik i Göteborg. Mot Ma-
rieholmstunneln. Bygg ut kollektiv-
trafi ken – inte bilismen. Trängsel-
avgifterna till kollektivtrafi ken.
Bland talarna fanns Volvoarbeta-
ren Lars Henriksson, författare till 
boken Slutkört.
Arrangemanget var ett samarbete 
mellan ett tjugotal miljö- och parti-
organisationer. 

MALMÖ För ett 
fritt Palestina
I söndags samlades folk till en manifesta-
tion vid Triangeln i Malmö för att under-
stödja kraven på en självständig pales-
tinsk stat erkänd av FN.

Mohannad Yousef från Palestinanät-
verket sa bland annat att kravet på en 
palestinsk stat är inte detsamma som ett 
erkännande av Israel eller att man avsä-
ger sig de palestinska fl yktingarnas rätt 
att återvända till sitt hemland

Morgan Svensson från Vänsterpartiet 
manade Carl Bildt att följa sin norske 
kollega, utrikesministern Jonas Gahr 
Störe, som förklarat att Norge är berett att 
erkänna staten Palestina.

Trubaduren Kristian Svensson underhöll 
med sång och gitarrspel.

Helene Charif från Palestinanätverket 
deklarerade att alla har rätt till sin jord 
och att detta också rycker närmare för 
palestiniernas del eftersom vi lever i om-
defi nieringarnas tid. Den arabiska våren 
för också ljuset till Palestina. Idag är vi 
alla palestinier!

Röda Malmö

På plats !

”Höj lärarlönerna nu!”

Mattips

!

Lärardemonstration i Stockholm

Uttalande !

Hemgjord 
citronglass
Liza Ahnland

VECKOTIDNINGEN 
Internationalens 
NYA HEMSIDA
Veckotidningen Internationalen, 
som ägs av Socialistiska Partiet, 
har nu en ny och fräschare hemsida. 
Gå gärna in och kika runt och 
teckna dig för en prenumeration om 
du inte redan har gjort det. Denna 
vecka kommer även den “nya” 
Internationalen lanseras och nå alla 
prenumeranter i brevlådan i slutet 
av veckan. Trevlig läsning!
www.internationalen.se

På plats !
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❏  Kvartal 145 kr

❏  Prenumeration 1 månad 50 kr

❏  Autogiro 44 kr/ månad
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VECKOTIDNINGEN
INTERNATIONALEN

PRENUMERERA!         

Socialistiska partiet:
Box 7043, 402 31 Göteborg
Tel: 0700-19 30 81
Postgiro: 67 81 68 - 6
Hemsida: 
www.socialistiskapartiet.se

E-post:
info@socialistiskapartiet.se
Skype: sp_sverige

Socialistiska partiets 
kampfond: Pg. 39 69 1–1
Ungsocialisterna
Box 5073, 121 16 
Johanneshov

Stockholm:
stockholm@ungsocialisterna.
se

Göteborg:
goteborg@ungsocialisterna.
se

Nationellt och 
övriga landet
info@ungsocialisterna.se

Socialistiska partiet vill 
avskaffa kapitalismens 
fåtalsmakt, där kort-
siktig vinst för några få 
går före allt annat. Vi 
arbetar för ett socia-
listiskt samhälle där 
storföretag, banker och 
naturresurser ska ägas 
gemensamt och skötas 
demokratiskt med hän-
syn till de ekologiska 
ramar naturen ger. 

För att genomföra 
denna ekosocialistiska 
inriktning måste vi 
bygga ett samhälle 
med demokratisk och 
jämlik självförvaltning 
utan privilegier eller 
fallskärmsavtal. Bara 
en grundlig samhälls-
omvandling kan lösa 
planetens ödesfrågor: 
den globala uppvärm-
ningen, miljöförstö-
ringen, krigen och 
den extremt ojämna 
fördelningen av resur-
ser mellan människor i 
världen. 

För att ta några steg 
mot detta idag krävs 
det enhet, samman-
hållning och kamp 
för gemensamma 
intressen mellan alla 
delar av den moderna 
arbetarklassen. Fack-
föreningarna måste 
vara demokratiska och 
slåss både för sina 
medlemmar och för 
dem som står utan 
jobb. Vi är feminister, 
sexism och förtryck av 
HBT-personer måste 
bekämpas. Vi säger 
nej till rasism och de 
imperialistiska krigen 
för olja och strategisk 
kontroll. 

Socialistiska partiet 
är anslutet till Fjärde 
Internationalen som 
organiserar socialister 
och revolutionärer på 
alla kontinenter.

Socialistiska
partiet

Göteborg

LÖRDAG 24 SEPTEMBER
”Det stora tågrånet” – Mikael Nyberg, Clartés chef-
redaktör, talar om järnvägens sönderfall och den 
ekonomiska krisen.
Marx-Engels-huset, Andra Långgatan 8, kl 13.
Arr: Clarté

TORSDAG 29 SEPTEMBER 
Offentligt möte: Hur bekämpar vi rasism och våld?
Panelsamtal om hur vi kan arbeta mot social 
nedrustning, muslimhat och våldsamma rasister. 
Var Behring Breivik ett undantag? Vilka folkliga 
motkrafter kan skapas? Vad behövs i förorterna? 
Andreas Malm: Debattör och författare till boken 
Hatet mot muslimer.
Majsa Allelin: Aktiv i Pantrarna – För upprustning av 
förorten.
Erik Helgeson: Aktiv i Hamnarbetarförbundet och 
passagerare på Ship to Gaza.
Folkets Hus vid Vårväderstorget, Biskopsgården 
(spårvagn 5, 6, 10) kl 18.30
Arr: Tidskriften Röda rummet, Socialistiska Partiet 
och Ordfront

Lund

TISDAG 27 SEPTEMBER
Studiecirkel i islamofobi
Vi läser och diskuterar Andreas Malms Hatet mot 
Muslimer. Vi läser utvalda delar ur boken då den 
är på 800 sidor. Första träffen ses vi för en liten 
introduktion och planering av studiecirkeln. Boken 
kommer att finnas att köpa i pocketformat för 41 kr
VSF:s lokal Svartbrödersgatan 3, nära Mårtenstor-
get, 18.00-19.30
Arr: VSF Lund

Malmö

TORSDAG 6 OKTOBER 
Shora Esmailian: ”Klasskamp och demokratiläng-
tan i Iran”
Amalthea Bokkafé, Kristianstadsgatan 41c, 
kl. 19-21 
Arr: Amalthea Bokkafé

Stockholm

FREDAG 23 SEPTEMBER
Seminarium om skatteflykt
Rapporten ” Bringing the Billions Back- How Africa 
and Europe Can End Illicit Capital Flight” presen-
teras.
”Stoppa Skatteflykten” är en del av den interna-
tionella kampanjen ”End Tax Haven Secrecy” och 
drivs i Sverige av Forum Syd som bevakar frågor 
kring kapitalflykt i världen. En namninsamling på-
går till stöd för ett upprop till G20. Varje år förlorar 
fattiga länder mer pengar genom olaglig skatteflykt 
än vad de tar emot i bistånd.
Medverkar gör författarna dr Attiya Waris och 
Moses Kulaba samt Kristina Fröberg, Forum Syd. 
Anmälan till seminariet görs via www.forumsyd.org  
senast 21/9. 
Postmuseum, Gamla Stan, kl 8.30-10.00
Arr: Forum Syd

LÖRDAG 24 SEPTEMBER
Bilden av Venezuela och Latinamerika i västvärl-
dens medier.
Seminarier med analys och debatt om den svenska 
och västmediernas rapportering av Latinamerika, 

mediernas roll som opposition, ny medielagstiftning 
i Venezuela, Brasilien och Argentina, yttrandefrihet, 
det privata medieoligopolet och alternativ media.
Medverkande: Kajsa Ekis Ekman (journalist), 
Maria-Pia Boëthius (författare och journalist), 
Ernesto Arevalo (doktorand vid Örebro Universitet), 
Pepe Viñoles (journalist, tidigare 
chefredaktör för Liberación), 
Francisco Contreras 
(ordförande i Latina-
merikagrupperna).
Internationella 
gäster: Salim 
Lamrani (Frank-
rike) docent i 
Paris och le-
damot i Centre 
de Recherches 
Interdisciplin-
aires sur les 
Mondes Ibéri-
ques Contem-
porains (CRIMIC) 
vid Sorbonne, 
Marianela Urdaneta 
(Venezuela) doktorand i 
Audiovisuell kommunikation 
och kommunikatör, Eirik Vold 
(Norge) frilansjournalist och Latinamerikaexpert.
ABF-huset, Sveavägen 41, kl 12.00-17.00
Arr: Latinamerikagrupperna, Centrum för Marxis-
tiska Samhällsstudier (CMS), Venezuelanätverket 
Resolver, ABF

MÅNDAG 26 SEPTEMBER
Rapport från tillväxtekonomins frontlinje i Amazo-
nas.
Vad händer när brasilianska regeringen satsar på 
kraftverksbyggen, vägbyggen, och nya vattenvägar 
för industrin, skogsbolagen och agrobusiness?
Chief Almir Surui, framträdande ledare för Suruifol-
ket i brasilianska Amazonas, lever sedan i maj ånyo 
ständigt mordhotad av den lokala sågverksmaffian.
Israel Vale, koordinatör för Kanindé, en brasiliansk 
NGO med säte i Porto Velho-Rondonia.
Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 kl 18.30.
Arr: Jordens Vänner, Kampanjen Global rättvisa NU 
och Studiefrämjandet

MÅNDAG 26 SEPTEMBER
Niskua Igualikinya, styrelseledamot i Föreningen 
Fjärde Världen, berättar om sanfolket i Namibia.
ABF-huset, Erlandersalen, Sveavägen 41, kl 18.30
Arr: Fjärde Världen och Fib/Kulturfront-Stockholm

TISDAG 27 SEPTEMBER
Politisk klimatgrillning och workshop om klimat-
rättvisa
Klimatgrillning av Jens Holm, riksdagsledamot och 
klimatpolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Grill-
master: Jan Carlson, fd aktiv Stockholmspartist. 
Workshop om klimaträttvisekampanjen.
Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, kl 17.30
Arrangörer: Latinamerikagrupperna, Klimataktion, 
Framtidsjorden, Världsbiblioteket m fl, engagerade i 
Nätverket GlobalRättvisa.Nu

TISDAG 27 SEPTEMBER
Berättarkafé på Timmis. Kom och berätta eller bara 
lyssna. Timmermansgården, Timmermansg. 46-48 
kl 18.30-21 
Fri entré. Servering från 18. Kvällens ordfördelare: 
Ingrid Sjökvist.
Arr: Föreningen Liv i Sverige i samarbete med ABF 
och NBV i Stockholm

 TORSDAG 29 SEPTEMBER 
Kapitalistisk realism
Mark Fisher och Samira Ariadad
I sin bok Kapitalistisk realism beskrev Mark Fisher 
några  av de politiska och psykologiska konsekven-
serna av föreställningen att det inte 

finns något alternativ till kapitalismen. 
Boken skrevs i samma stund som bankkri-

sen bröt ut. När den nu givits ut på 
svenska kommer Mark Fisher att 

reflektera kring hur finanskrisen 
– och reaktionerna på den – har 

påverkat den ideologiska påver-
kan som beskrevs i boken. 
Föreläsningen följs av ett 
samtal mellan Samira Ariadad 
(redaktör för tidningen 
Brand) och Mark Fisher.
Kägelbanan. Södra Teatern 
kl 19
Arr: Tankeverket

TORSDAG 
6 OKTOBER

Medlemsmöte och seminarium: Pen-
sionerna – ett systemfel?

K G Scherman är civilekonom och f d gene-
raldirektör för Riksförsäkringsverket. Berättar om 

problemen med dagens pensionssystem.
19.30: Öppet medlemsmöte för alla intresserade.
Ingen anmälan eller avgift. 
ABF, Sveavägen 41, kl 18.00-20.30
Arr: Gemensam Välfärd Stockholm

Uppsala
 
ONSDAG 28 SEPTEMBER
Rapport från tillväxtekonomins frontlinje i 
Amazonas
Vad händer när brasilianska regeringen satsar på 
kraftverksbyggen, vägbyggen, och nya vattenvägar 
för industrin, skogsbolagen och agrobusiness?
Chief Almir Surui, framträdande ledare för Suruifol-
ket i brasilianska Amazonas, lever sedan i maj ånyo 
ständigt mordhotad av den lokala sågverksmaffian.
Israel Vale, koordinatör för Kanindé, en brasiliansk 
NGO med säte i Porto Velho-Rondonia.
Kafé Mumrik, Bangårdsgatan kl 18.30
Arr: Jordens Vänner, Kampanjen Global rättvisa NU 
och Studiefrämjandet.

Svarspost
Kundnummer: 
120169400
121 16 Johanneshov

OFFENTLIGT MÖTE 
MED EKONOMEN 
STEN LJUNGGREN 
OM DEN KAPITALISTISKA 
KRISEN I EUROPA OCH 
ARBETARRÖRELSENS 
NÖDVÄNDIGA SVAR.
ABF-huset, Per Albinsalen, 
Sveavägen 41, kl. 18.30
Välkomna!
Arr: Socialistiska Partiet
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Stockholm
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13 OKTOBER



Internationalen, Box 7043, 
402 31 Göteborg

Posttidning A

Grekland sjunker allt djupare ner i 
ett finansiellt svart hål, istäcket i Ark-
tis blir allt tunnare, bomberna fort-
sätter att falla över Afghanistan, etc. 
Dagligdags ser vi en rad uttryck för 
hur destruktivt det samhällssystem 
som dominerar över hela vår värld är. 
Sällan har det varit mer nödtvunget 
än idag att bygga upp motkrafter mot 
den rådande kapitalismen, att ge liv 
åt drömmen om en annan socialistisk 
värld. Sällan har det varit viktigare än 
idag att alternativa röster kommer 
fram och att maktens megafoner ut-
manas.

Internationalen är en liten socialis-
tisk vänsterröst, men vi vill bli mycket 

större, få betydligt fler prenumeranter 
och nå ut till en vidare läsekrets. Där-
för tar vi – med veckans nummer som 
kick-off och med en såväl form- som 
innehållsmässig uppfräschning – ett 
krafttag för att än bättre motsvara vår 
tids krav på radikal och tankeväckan-
de opinionsbildning.
Bland annat vänder vi oss i ett special-
utskick till alla er som någon gång de 
senaste åren prenumererat på Inter-
nationalen. 

Så du tidigare prenumerant, ta 
chansen att för mindre än en kro-
na om dagen återigen få känna vår 
doft av rött och sjunka ner i våra 
spalter!

Sätt in rätt summa på Internationalens postgiro 678272-6. Glöm inte att uppge din adress.

Du
tidigare

prenumerant
TA  

CHANSEN
IGEN!

■ Helår 350kr
■ Halvår 210kr 
■ Kvartal 115 kr
■ En månad 50 kr

Specialpris


