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Nazismen uppstår...

Stoppa Israels terrorbombningar

Européerna börjar vakna, och de följer de
tragiska händelserna i Ukraina, men det
finns mycket få riktiga källor i medierna
i väst.

»
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Återigen sprider Israels bombardemang död
och förintelse över det palestinska folket i
Gaza.
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De privata aktörerna äger varken tåg, perronger eller spår... »
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Citera oss gärna, men ange källan.

Partiet i valet
Först av allt, på partistyrelsens vägnar
vill jag tacka för de bidrag som kommit
in till valfonden som möjliggjort att vi
kan trycka upp valtidningen som medföljer i en bilaga i detta nr av RiktpunKt.
I nästa nummer som kommer i början av
september presenteras partiets lokala
satsningar närmare.
I skrivande stund är det en och en halv
månad kvar till valet. För att partiet
ska kunna göra en bra valrörelse vädjar
vi om ditt stöd igen. Beställ partiets valtidning och sprid bland vänner och bekanta, arbetskamrater och släktingar,
till grannar och andra hushåll där du
bor. Beställ också partiets olika valaffischer och pryd samhället du bor i med
dem. Ju mer vi kommer ut med att det
finns ett socialistiskt alternativ i valrörelsen, desto större är chansen att SKP
gör en bra valrörelse.
Prata med folk om vikten att rösta
på SKP och att en röst på SKP är en
röst för en helt annan politik än den
de båda blocken i riksdagen står för.
En röst på SKP är en röst för ett bättre
Sverige. Även om vi inte når mandat i
riksdagen så är alla röster på SKP viktiga. Rösterna visar på viljan att skapa
ett annat samhälle. Prata också med
ovannämnda nu när den politiska temperaturen är som högst som sig bör i
en valrörelse, om att de engagerar sig.
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Förändringar som är till gagn för det
arbetande folket skapas endast genom
att det skapas ett tryck underifrån, i
fackföreningarna och i andra massorganisation. Men framförallt krävs att
det kommunistiska partiet stärks. Och
detta kan vi använda valrörelsen till och till detta
behöver vi din hjälp.
I valrörelsen går vi ut
med ett starkt självförtroende. Den första parollen
i valtidningen är ”Vi kan
bättre!”. På frågan om vad
vi kan bättre, så är svaret enkelt. Vi kan bättre
i allt. Vi ska inte låta oss
tvingas till defensivt ställningstagande när vi möter
de som ifrågasätter vår
politik. Sverige befinner
sig i många avseende på
ruinernas brant. Endast en
politik som gynnar de som
skapar de rikedomarna
som ett fåtal lever i lyx på
kan vända utvecklingen.
För denna politik står SKP
och detta ska vi när vi nu
inleder valrörelsen vara
stolta över.
Med detta nummer av
Riktpunkt får du två valtidningar, dela ut dem till

vänner och bekanta.
Tillsammans stärker vi nu det kommunistiska partiet. Kör hårt!
Håkan Jönsson, partisekreterare

Ledare

Vi kan bättre!
Partiledardebatten i riksdagen den 18
juni var den sista innan valet i september och förväntningarna om svar på vilken politik de olika partierna tänker föra
under den kommande riksdagsperioden
som sträcker sig fram till 2018 var av
naturlig själ stora. Men som vanligt var
frågorna många och svaren få. Dessutom
är två av de nuvarande riksdagspartierna på väg ut ur riksdagen, Centerpartiet
och Kristdemokraterna, få kommer att
sörja dem och vi kan bara önska dem
vila i frid.

och bostadsförsörjning är några områden. Den nyligen avslutade strejken vid
Öresundstågen skingrade alla de dimridåer som kapitalet och dess apologeter
sprider. Varför anlitar Öresundstågen
privata aktörer för att bemanna tågen,
de privata aktörerna äger varken tåg,
perronger eller spår. Det enda de skall
göra är att bemanna tågen. Valfriheten
blir floskler utan vare sig värde eller
substans, eller är valfriheten beroende
av om det är ett franskt eller kinesiskt
företag som anställer personalen på
Öresundstågen?
Men som god liberal vill Jonas Sjöstedt kunna välja vem som skall vårda
hans mamma på ålderns höst, han väljer förmodligen ett bolag som inte tar
ut större profit än tre procent.
De övriga partierna svarade som sagt
att det var arbetslösheten och skolan
som var de viktigaste frågorna under

sina mantran om arbetslinjen och att
sänka kostnaderna för arbetsköparna,
en arbetslinje som nu innebär att 50
000 människor har placerats i Fas 3
och att kapitalisterna i jobbfabrikerna
kan håva in miljarder, medan de arbetande får leva på svältgränsen. En arbetslinje som innebär subventioner åt
kapitalet och nedskärningar i socialförsäkringssystemen.
KD spetsar sin satsning med två miljarder på att bekämpa cancern, och
vem är inte motståndare till cancer? Vi
skulle gärna flytta över de 30-40 milRedaktionen för riksdagens webbplats
jarder som betalas i EU-avgifter för att
ställde inför debatten en fråga till alla
bekämpa cancern och även de 40 milriksdagspartiernas ledare: Vilken fråga
jarder som Göran Hägglund anslår till
tycker du har varit den viktigaste under
militarismen och vapenproduktion.
den här mandatperioden?
Sverigedemokraterna som röstat ja
Svaren var inte särskilt överraskantill thailändska bärplockare och afride, alla utom V svarade att det var arkanska skogplanterare påstår att de
betslösheten och skolan.
vill minska arbetskraftsutbudet. Det
Vänsterpartiets viktigaste fråga
vill de göra genom att förhindra
var ”vinster i välfärden”, och Joflyktingar från de av imperialisDen
nya
vägen
innebär
inte
för
Mikael
nas Sjöstedt är övertygad om att
men och kapitalismen förhärjade
en stor majoritet av medborgarna Damberg något uppbrott från det kaländer att söka asyl i Sverige, men
har tröttnat på skolor som går i pitalistiska system och den politik som
stöder alla de imperialistiska rökonkurs och äldreomsorg som
vartågen.
dominerat
i
Sverige
de
senaste
50
åren
drar in på personal för att dela
Vi behöver verkligen en ny väg
ut vinst till ägarna. Att ”vinster i och nu lett fram till den djupa kris som
i politiken, alla de nuvarande åtta
välfärden” har ett samband med landet befinner sig i på alla plan.
riksdagspartierna vilar på samma
den nyliberala politiken med
gren, imperialism och kapitalism.
privatiseringar tillhör inte Jonas
Vill du en ny politik, en politik
Sjöstedts tankegods eftersom han
som ställer folkets intressen före
försvarar de nyliberala idéerna om valden gångna mandatperioden, och det kapitalets, finns bara ett alternativ Svefrihet inom skola, vård och omsorg,
är inte svårt att hålla med dem även om riges Kommunistiska Parti (SKP).
bara det inte genererar över 3 procent
deras lösningar ligger lång ifrån våra.
profit till aktörerna. Med sådana vänMikael Damberg konstaterar att arner behöver inte försvararna av att
betslösheten är högre än när regeringen
samhället skall äga och styra över skotillträde, skolresultaten sjunker men
la, vård och omsorg ha några fiender.
regeringen lägger 20 gånger mer på Kasta inte bort din röst
Valfrihet är ett av de mest missbruskattesänkningar än på skolan, vilket Vi vet att många kommer att påstå att
kade orden i politiska sammanhang.
ingen kan bestrida. Mikael Damberg det är bortkastat att rösta på SKP.
Kapitalet och dess förespråkare hävframhåller att ”Sverige måste välja
En röst efter övertygelse kan alddar ju att valfrihet endast är möjlig i
en ny väg” men hans nya väg innebär rig vara bortkastad, vår övertygelse är
en marknadsekonomi och målar upp
ingen avgörande skillnad gentemot den socialismen. Därför är en röst på SKP
en bild av att vi fritt kan välja allt från
borgerliga alliansens. Han vill ha min- också en röst för en ny politik. Borttandkräm till sjukvård om privata akdre klasser, högre kunskaper i skolan, kastat är det däremot att rösta för ett
törer tillåts verka fritt utan inblandning
fler jobb och mindre skattesänkningar. alternativ som man redan på förhand
av politiker och samhälliga institutioÖnskningar som han delar med den vet kommer att föra en politik som bener. Att det skall finansieras via samborgerliga fyrklöverns partier och de- varar den rådande ordningen och den
hället och skatter väljer man att hålla
ras stödparti Sverigedemokraterna. marknadsdiktatur som är orsaken till
tyst om, och däri har kanske Jonas
Den nya vägen innebär inte för Mikael och bärare av den politik som lett fram
Sjöstedts kampanj en poäng, men varDamberg något uppbrott från det ka- till social nedrustning, massarbetslösför då inte löpa linan ut och kräva ett
pitalistiska system och den politik som het och privatisering.
förbud för skattefinansiering av privata
dominerat i Sverige de senaste 50 åren
aktörer inom skola, vård och omsorg.
och nu lett fram till den djupa kris som
Ett förbud mot privatiseringar inom
Sverige befinner sig i på alla plan. landessa områden.
det kris är kapitalismens kris, för att
Det finns även många andra områden
bryta den måste vi bryta kapitalets
som är lämpade för förbud mot privata
makt över våra liv.
aktörer. Kommunikation, renhållning
De borgerliga partierna upprepade
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Nordiskt sommarläger 2014

Bad, kultur och politik på kommunisternas sommarläger

De kommunistiska partierna i Norden
arrangera årligen ett veckolångt ideologiskt sommarläger och detta år var
inget undantag. Årets läger hölls i Norge
på Lista Flypark i Kristiansand, en före
detta flygbas som byggdes under den
nazistiska ockupationen och som efter
kriget brukades av det norska flygvapnet för att sedermera övergå till att bli
ett rekreationscenter.
Årets föreläsningar behandlade teman
som kampen mot EU, den fackliga kampen, internationella brännpunkter som
Syrien, Libyen, Ukraina och dollarns
betydelse. Uppläggen för varje föredrag
varierade men avslutades alltid med en
diskussionsrunda som ofta var lika lärorik som själva föredraget genom sin
kompletterande natur. Alla teman var
intressanta och givande men ett par är
värda att nämnas lite extra. Så vart till
exempel föredraget om finanskapitalets diktatur och kampen mot EU/EES
där representanter för SKP, NKP och
KPiD satt i panelen och kompletterade
varandra efter att Betty Frydensbjerg
Carlsson, ordförande i KPiD, hållit en
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Frank Svensson, en årligen återkommande gäst från Brasiliens Kommunistiska Parti

inledning väldigt bildande. Det visade
också att kommunisterna står nu i
främsta ledet i kampen mot EU efter att

flera av våra tidigare allierade i frågan
har fallit bort och valt opportunismens
roll genom att hoppas att man kan re-

Inrikes

Kjell Randehed med egen komponerad låt på den svenska kulturaftonen

formera monopolens union. Likadant
var det med det som behandlade den
fackliga kampen. Efter att Brian Olsen,
KPiD, hållit en mästerlig inledning som
steg för steg visade hur den danska arbetarrörelsen håller på att slås sönder
var alla överens om det som vi känt till
i flera år, att regeringsbyte är inte tillräckligt utan vad som krävs är att byta
ut den borgerliga politiken, något som
den så kallade vänstern i respektive

Dine i talartagen

land inte är intresserade av. Konklusionen blev precis som i föredraget om EU
att Norden behöver fler kommunister.
Varje år brukar vi ha internationella
gäster som berättar om sina hemländers olika projekt och i år gästades vi
av Venezuelas ambassadör i Norge,
José Sojo Reyes, Carlos Remeo Rodrigues, representant i Norge för FMLN
i El Salvador och Frank Svensson från
Brasilien Kommunistiska Parti (PCB).

Det var befriande att höra
sanningen om ALBA och
vänsterns arbete i Latinamerika istället för den sedvanliga
propaganda som man matas
med av tidningar som DN och
SVD i Sverige.
Gästerna beskrev att problemen är många, särkilt besvärande är attackerna från
den USA-finansierade borgerligheten i respektive land.
Men att de såg på framtiden
med stor tillförsikt.
De årliga sommarlägren
handlar inte enbart om föredrag utan lika viktiga är de
informella samtal som hålls
mellan unga och äldre och
mellan kamrater över nationsgränserna. Det är här olika
erfarenheter byts, nya kontakter skapas och kamratskap
stärks. Ett viktigt verktyg för
detta är de kulturaftnar som
varje land håller i som är fyllda av sånger och historiska teman. Likadant är det med den
fotbollskamp mellan de unga
och gamla som tråkigt nog de äldre har
förlorat de senaste åren, men nästa år
då det är tioårsjubileum för sommarlägren kommer vi, de ”gamla”, vinna
matchen!
Victor Diaz De Filippi

Våra internationella gäster från Venezuela och FMLN El Salvador med Svend Haakon från NKP
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Stoppa Israels terrorbombningar
Återigen sprider Israels bombardemang
död och förintelse över det palestinska
folket i Gaza.
I stället för att eftersöka kidnapparna
och mördarna på de tre bosättarpojkarna, som en rättsstat skulle göra, inledde det israelska apartheidstyret krig

mot Gaza, Palestina.
Hittills har attackerna krävt uppemot 50 invånares död och mer än 150
sårade - män, kvinnor och barn. Bombardemanget fortsätter och Israel förbereder en invasion.
När skall det annars så aktiva självutnämnda ”världssamvetet” reagera?

Var är de fördömande reaktionerna
från den norska, den svenska och den
danska regeringen? Skall Israel verkligen ha tillstånd till en sådan terrorverksamhet, utan några reaktioner?
Skall Israel ha lov att fortsätta med
att utplåna det palestinska folket genom olagliga bosättningar, sabotage av
vattenförsörjningen till palestinierna,
mord och terrorhandlingar?
De kommunistiska partierna i Norge, Sverige och Danmark, samlade på
sommarläger i Norge, fördömer på det
skarpaste Israels mordiska handlingar
och uppmanar våra regeringar till att
ingripa omgående.
Onsdag den 9. juli 2014
Jørgen Hovde -Norges Kommunistiske Parti www.nkp.no
Victor Filippi – Sveriges Kommunistiska Parti www.skp.se
Betty Frydensbjerg Carlsson –
Kommunistisk Parti i Danmark.
www.kommunisterne.dk
Henrik Hedin – Danmarks kommunistiske Parti www.dkp.dk

Tal av Victor Diaz de Filippi: Leve Moncada
-Leve Kuba, arrangemang i Malmö den 26/7
Apartheidstaten Israel för återigen ett
pacificeringskrig mot den palestinska
befolkningen, ett krig som emellanåt
är lågintensivt för att med jämna mellanrum eskalerar till rena folkmordet.
Detta krig har tillåtits att pågå i decennier med världssamfundets mäktigaste
staters välsignelse.
Israel har denna gång använt kidnappningen och morden på de tre bossättarna som en förevändning för att
jämna Gaza istället för att koncentrera
sig på att hitta de skyldiga och åtala
dem som en normalt fungerande rättstat hade gjort. Påståendet att Israel
som ockupant har rätt att skydda sig
mot de som de förtrycker är lika bisarrt som att påstå att Hitlers bödlar
hade samma rätt under andra världs-

6

Riktpunkt nr 6 2014

kriget och att de som stred mot fascisterna var skyldiga till brott. Faktum är
att palestinierna har inte enbart rätt att
bekämpa den israeliska kolonialmakten utan också enligt FN-stadgan en
skyldighet att göra så.
Lika avskyvärt som det folkmord
som nu pågår är vår regerings flathet i
denna fråga, men annat är intet att förvånas över. Vår Twitterminister Carl
Bildt som gillar att frottera sig med
folkmördare i Afrika och nazister i
Ukraina och som går i hundkoppel till
USA kan man självklart inte förvänta
sig mycket av och likadant är det med
major Björklund och co.
Och så länge krigsprofitörer och big
business får styra våra politiker kommer det aldrig att hända något oavsett

hur många tårdrypande tal som hålls
och hur många deklarationer om förändring som publiceras. Vad som krävs
är att det skapas en stark folkrörelse
som tvingar den politiska eliten, vare
sig det är regeringsmakten eller dagens
opposition, att helt enkelt agera som
man gjorde när man knäckte ryggen
på den sydafrikanska apartheidstaten,
att man inför sanktioner och total isolering.
Länge leve det palestinska folket
Handelsblockad mot Israel nu
länge leve den proletära internationalismen

INRIKES

En colonel som bröt med militarismen
Bland ett bedövande antal seminarier
och arrangemang under den fyra dagar långa Nordiska kvinnokonferensen i
Malmö i juni i år väljer jag att berätta
om en fredskämpe från USA, den f.d. colonel (officer)Ann Wright. Svenska Kvinnors Vänsterförbund (SKV) har stått för
inbjudan till den kvinna som i dag är en
inflytelserik talesperson för antikrigsrörelsen i USA.

Att föreställa sig: Dagen då USA anfaller Irak skriver en kvinnlig militär
i flygvapnet i en överstes rang, som
tjänstgjort i försvaret i 29 år, ett brev
till utrikesministerminister Colin Powell och säger upp sig. Hennes erfarenheter hade varit många: Vietnamkriget,
Contras mot sandinisterna i Nicaragua, första Gulfkriget, FN-uppdrag att
rekonstruera livet i Somalia, inbördeskrig i Sierra Leone, kriget i Afghanistan
där hon var med om att öppna USA:s
ambassad i Kabul. Men den 20 mars
2003 hade Ann Wright fått nog, hon
ville inte längre vara en del av systemet.
Hon befann sig i diplomatisk tjänst i
Mongoliet (försvarsattaché ?) och hade
ställts inför kravet att under alla omständigheter få med Mongoliet i ”De
villigas koalition”, alltså stater som
skulle backa upp USA-imperialismen
och delta i interventionen. Och om det
så bara är tio soldater, nekar de så tar vi
bort biståndet, var signalen från Washington, enligt Ann Wright. Ytterligare
två retirerade.
I dag ägnar Ann Wright hela sitt

inflytande åt antikrigsrörelsen. Hon
kämpar tillsammans med rörelserna
Codepink, Peace Action och Veteraner
för fred med flera. De har stått med
protestskyltar i Kongressen och blivit
utkastade, Ann har blivit häktad ett
25-tal gånger och suttit i fängelse fyrafem dagar varje gång. I Malmö talar
hon om samhällets militarisering. Costa Rica och Island, säger hon, har ingen armé men är militariserade ändå. Polis
tränas i USA-skolor
och lär sig att kontrollera folk. I USA
blir en president som
för krig fredspristagare. När hon inträdde i
armén 1968 fanns där
en procent kvinnor, i
dag är det 15 procent.
Hon beskriver sitt utgångsläge: lägre social
bakgrund, förhoppningar om en teknisk
utbildning och karriärmöjligheter. Kriget verkade vara lång
borta, men så blev det
Vietnam, Afghanistan
och Irak.
Ann Wright talar
om sexuella trakasserier inom det militära
som är en mycket
uppmärksammad företeelse i USA.
En av tre kvinnor blir sexuellt utnyttjad, antalet våldtäkter inom det
militära är 40 000 per år och offren är
både kvinnor och män.
Två miljoner har kommit tillbaka
från krigen och ska reintegreras i samhället. Människorna har hemska erfarenheter och många
begår
självmord.
Får de jobb kan de
bli poliser eftersom
de kan hantera vapen och är vana
vid en organisation. Ann Wright
ser samband mellan
detta och det ökande antalet skjutningar i samhället.
Så kommer hon
till den, anser jag,
centrala
frågan,
nämligen om sju
procent kvinnliga
generaler och ami-

raler, alltså kvinnor med ledande militära befattningar, ändrar något i militärens karaktär och agerande. Blir
det mindre våld mot oskyldiga? Detta
avfärdar hon med eftertryck och utvidgar det även till det politiska systemet.
I ledande befattning blir man en del av
systemet, oavsett man eller kvinna. En
Condoleezza Rice, en Samantha Power,
en Hillary Clinton gagnar inte en demilitarisering eller förändrar USA:s roll i
världen. A.W. fruktar att USA åter vill
till Irak, till Ukraina och skickar raketer till Syrien. Diskussionen efter föredraget visar att inte alla vill anamma
Ann Wrights logik. Man hör det typiska befängda resonemanget att det som
gäller USA inte nödvändigtvist behöver
gälla det fredliga Sverige. Moderata
försvarsministern Karin Enström håller
säkert med.
Gästen från USA:s fredsrörelse avslutade med en appell om skydd för de
modiga personer som trätt fram och
avslöjat USA:s krigföring och världsomfattande avlyssningssystem. Wisselblowers som Chelsea Manning, Edward Snowden och Julius Assange med
flera är samvetsröster. Sex av dem står
åtalade för brott mot nationell säkerhet som republikanerna gör till en huvudfråga. Ann Wright räknar med att
efter hemkomsten få frågan: varför var
du på denna konferens? Hon säger, vi
har haft fascism förr, vilken utveckling
går vi till mötes?
Jag tycker att SKV med att bjuda in
denna kvinna till Nordiska kvinnokonferensen visat sig troget sitt förflutna
som fredsorganisation och dessutom
hittat en värdig upptakt till organisationens 100-årsjubileum som infaller
under hösten.
Barbara Brädefors
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Nazismen uppstår på grund av den fattigdomen kapitalismen skapar
Svoboda Press publicerade i Ryssland
tillsammans med ett dussin andra medier en intervju med den norsk-svenske
filosofen, musikanten, hobbyjournalisten och antifascisten Ketil Ervik.

människorna. Man desinformerar och
ljuger. Kapitalismen går in i en övergångsfas mellan kapitalism och fascism. Man börjar importera billig arbetskraft från utlandet. Högerextrema
krafterna blir till som ett resultat av
den existerande kapitalistiska sociala
utvecklingen. Nazisterna vidtar samma åtgärder som Hitler gjorde under
depressionen efter första världskriget.
Nazisterna vänder på sanningen, tänder en eld under folks ilska mot fattigdomen, över utlänningar och flykting-

Européerna börjar vakna . Och de följer de tragiska händelserna i Ukraina,
men det finns mycket få riktiga källor
i medierna i väst. Ketil Ervik är bland
dem som bidrar till att visa en sann förståelse av vad som händer på ukrainsk
mark - han är en norsk - svensk kommunist,
frilansjournalist,
musiker och filosof .
Mycket av hans skrivande
bygger på personliga erfarenheter - hans egna föräldrar var antifascister, som
kände till och hade förstahandsinformation om de
grymheter som nazisterna
utförde under andra världskriget.
Vår reporter ”SP” kontaktade Ketil Ervik, som nu
är i Sverige. Han gick med
på att prata om de akuta
problemen i dag:
– Min far och mor lärde mig inte bara att skilja
”rätt” från ”fel” i den här
världen. De visade mig
också förståelsen för socialismens förträfflighet och
kapitalismen och imperialismens blodiga verklighet. De
gav mig också information
om nazisternas grymma historia. Det hjälper att förstå
den verkliga historien, och
att känna igen återfödelsen
av nazismen . Min far var
övertygad om att nazismen
kunde komma tillbaka och
bli en ny och grym verklighet, om den inte hindrades
från början.
Ketil Ervik, plats 25 på Sveriges Kommunistiska Partis riksdagslista
Varför är nazismen pånyttar. Nazisterna tillämpar samma metod
född, och för vad?
som den gången. Nazisterna ljuger och
Kapitalismen skapar stora orättvikonstruerar sin egen sanning. Och en
sor. I den kapitalistiska fattigdomen
lögn kan fort bli en relativ sanning, om
skapas också avund, egoism och likden sprids ofta nog!
giltighet, samtidigt som den väster”SP”: - En av de stora männen i det
ländska median levererar mer och mer
tjugonde århundradet såg utvecklingen
cirkusliknande föreställningar i stället
i slutet av 1940-talet: ”Kapitalismen –
för nyheter. Passiviteten ökar. Detta biär det en övergångsfas mellan fascism
drar kapitalismen med för att vilseleda
och imperialism”?
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– De högerextrema krafterna kom
till genom att den existerande kapitalistiska sociala miserabla utveckling,
och öppnade vägen för nazisterna .
Idag kan vi återigen se hur nazisterna i västvärlden lyckas manipulera
folk. Igen får vi uppleva nazistiska
brott, och denna gång i Ukraina. Människorna måste vakna i tid denna gång!
”SP”: - Många vill tro på vad du
säger, men en kraftfull propagandaapparat, ensidig och förvrängd västerländska mediamakt förhindrar folk i
väst att tro detta. Bara ett
exempel - händelserna i
Odessa den 2 maj förklarades i vissa västeuropeiska länder som människor
som tände eld på sig själva
Denna lögn accepterades
av många medborgare i
väst. Och när ryska tv,
till exempel försöker att
motbevisa en explicit pro amerikansk lögn, kommer
vi att få höra från väst att
”de alla ligger där Putin
och K ..!
Ryska TV-journalister
ger ett betydligt bredare
innehåll av Ukrainakrisen
och är mer trovärdig än
de politiskt beroende medierna i Västeuropa. Och
folk borde också fokusera
mer på den information
man får genom rysk tv
RT.COM och andra politisk oberoende medier.
– De västerländska medierna förmedlar lite om
Ukraina. Tystnad är också ett sätt att ljuga. Dom
mest kända TV-kanaler,
tidningar och webbplatser följer USA och EU: s
strategi. Och händelserna
i Ukraina är nu ” en ickenyhet ” i de nordiska tv-stationerna.
– Igen är ryssarna i centrum för kampen mot nazismen. Det är dags att tillsammans motsätta sig den nazistiska
ideologin och förvisa den från jorden
för alltid.
”SP”: - Det är märkligt att folket i
Västeuropa som har upplevat fasorna
från den nazistiska ockupationen, inte
ser den växande nazismen, men mär-

Kultur
ker den först när det redan er försent.
Hade de inte det andra världskriget?
Eller är det en funktionsfel med deras
minne?
– Det här är inte första gången som
norrmännen och svenskarna reagerar
för sent. Innan ockupationen av Norge
under andra världskriget, varnade de
norska kommunisterna allmänheten
tidigt om det nazistiska hotet. Kommunisterna erbjöd ett samarbete med socialdemokraterna för den kommande
motståndskampen mot Nazismen. Men
socialdemokraterna bara skrattade och
sade att de inte trodde på något sådant,
att det bara var nonsens. Senare har de
ångrat sitt beteende. Nu är de flesta av
de människor som överlevde den nazistiska terrorn inte längre vid liv . Den
unga generationen är under ett starkt
inflytande från den nordamerikanska
kulturen. I skolan lär de också mycket
lite om de historiska nazistiska brotten.
Resultatet är att denna grymma historia inte vidareförs till nästa generation.
I Sverige fruktade regeringen i
1930/40-s att kommunisterna skulle
ta till vapen mot tyskarna, och förhindra den Svenska neutraliteten! Och
regeringen valde att tvångsinternera
kommunisterna i speciella läger. Men
vi får inte glömma att många vanliga
medborgare i Sverige gömde tyska desertörer och norska flyktingar från
motståndsrörelsen i sina gamla lador
och vindar. Vanliga människor organiserat motstånd mot nazisterna. Nu
finns det också i Sverige en betydande
brist på kunskap om alla dessa nazistiska grymheter i de svenska historie- och
skolböckerna, samt väldigt lite forskning om grymheterna från Nazityskland under det andra världskriget.
Jag tror att denna ” ofullständiga
historia, förklaring ” och den ökande
sociala ojämlikheten och desinformation är orsaken till högerextremismens
återkomst i Europa . Nyhetsflödet i
Västeuropa är väl anpassat till kapitalismen, imperialismen och de amerikanska militära intressena.
”SP”: - Du säger att nazismen ” är
en följd av det kapitalistiska förtrycket
. ”Så är det omöjligt att besegra kapitalismen, genom detta skede av utvecklingen, följer de stora statsvetare och
ekonomer i världen denna visdom?”
– Kapitalismen skapar depressionen
med arbetslöshet och fattigdom. Och
denna politik kommer alltid att vara
odemokratisk och bidra till rasistiska
idéer. Arbetslösa ungdomar som inte
har någon utbildning är lätta offer för
nazisternas makt. Kapitalismen kan
besegras om arbetarrörelsen och folket
mognar och förstår des filosofiska och

politiska sammanhang. De mest framträdande västerländska statsvetare och
ekonomer er förankrad i den kapitalistiska ideologin och politiska interessen.
Man kan inte förvänta sej någon förståelse eller interesse för någon socialistisk ekonomisk utveckling från detta
håll.
”SP”: - Du manar på européerna att
de skall stödja ryssarna i deras kamp
mot nazismen . Vad menar du med detta Ketil? Och hur ska det gå till i Skandinavien?
– För det första vänder jag mig till
västerländska journalister . Mycket få
medborgare i Norge och Sverige vet
vad som verkligen händer i Ukraina .
Men nyligen har det funnits en bättre
förståelse. Folk inser mer och mer att
verkligheten inte framstår så trovärdig
i tidningar eller på tv som dom tidigare
trodde. Varför finnas det i Ukraina representanter för det amerikanska utrikesdepartementet och chefen för CIA?
Varför blev sonen till USA: s vicepresident plötsligt en av de ledande i det
Ukrainska gasbolaget? Så det finns en
del fördel för amerikanerna …
”SP”: - Norge är ett Nato- land. Vad
tror du vanliga människor tycker om
NATO:s agerande i norra Atlanten?
– Tänker och säger öppet att Nato
är ”en internationell imperialistisk
militant rörelse för kapitalismen” för
världens rikaste människor. Här vill
jag uppmuntra alla att läsa boken ”Imperialismen som kapitalismens högsta
stadium” av Vladimir Lenin. Oavsett
vår inställning till den historiska verkligheten, så har ingen kunnat förklara
detta ämne bättre än Lenin . Nato och
EU har visat oss än en gång att nazisterna kom till makten med tyst medgivande och särintressen av de ”vanliga
kapitalisterna.”
”SP”: - Enligt din åsikt, hur kunde
det hända att Nobels fredspris gavs till
Barack Obama, när man nu ser hans
nuvarande ställningstagande?
– Obama är inte en fredsbevarare
och han har aldrig varit det. När han
fick det prestigefyllda Nobels fredspris,
framstod det mycket konstigt för båda
mig och många andra . Det framgår
inte alls hur, varför och för vad han fick
Nobelpriset . Och nu stöder USA och
EU den fascistiska Juntan i Ukraina,
både ekonomiskt och militärt. Nu hör
vi från en rad olika politiskt oberoende
källor, att det finns nordamerikanska
specialstyrkor, CIA, och legosoldater
från olika länder i Västeuropa! Foton
publicerades på Facebook av en dansk
legosoldat stärker detta påstående. När
det gäller EU, är det ingen tvekan om
att de formar en ny politik för väster-

ländska bankirer, och EU är skapat i
syfte att hitta nya marknader och resurser för den västliga kapitalismen.
”SP”: - Finns det inte inom EU nyktra röster som vägrar följa instruktionerna från amerikanerna, och bekämpar dessa instruktioner?
– EU kan och bör gå sin egen väg,
men EU har det samma ekonomiska
intresse som Förenta staterna, som nya
marknader, resurser och mer makt i
Östeuropa. Och det borde vara en av
de viktigaste frågorna för den internationella arbetarrörelsen. Utan enhet
i den internationella arbetarrörelsen,
kan vi inte besegra imperialismen eller
nazismen.
”SP”: - Varför har du ägnat ditt liv
åt kampen mot nazismen - av personliga skäl? Eller bara för att du älskar
din historia?
– Det är tack vare mina föräldrar.
Jag absorberade det från modersmjölken så att säga. Min mor och far var
konstnärer, och min far var också poet
och skrev många dikter. Under andra
världskriget, gick han med i kommunistpartiet i Norge. Han deltog aktivt
i den norska motståndsrörelsen. Min
mamma och pappa var ärliga och principfasta personer, under hela sitt liv, i
alla diskussioner, försvarade dom det
ryska folket. De såg upp till Sovjetunionen som nästan på egen hand lyckades besegra den tyska fascismen.
– Mitt intresse föddes som en del
av mina livsupplevelser och lärdomar,
och jag älskar historia och förståelse
för behovet av att bekämpa nazismen
. Speciellt viktigt för mig är den heroiska kampen som Sovjetunionen förde
under det andra världskriget. Den
ryska offerviljan mot nazismen och för
moderlandet, var något helt unikt och
obegripligt . Som ett exempel, försvaret av Leningrad och Stalingrad . Ingen
bok och ingen film kan någonsin visa
den verkliga grymhet som de som var
med och kämpade kände. Jag är övertygad om att det är vår plikt att ta till
oss denna mörka grymma historia. Dra
lärdom av den och föra den vidare till
de kommande generationerna. Det
finns helt enkelt inga andra sätt att bevara civilisationen på.
”SP”
Ketil Ervik är född och uppvuxen i
Norge, i en familj med kommunister,
antifascister och stora vänner av Sovjetunionen. Han är tidigare medlem i
det norska kommunistpartiet och nuvarande medlem av det svenska kommunistpartiet. Han bor nu i Sverige .
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Låt dig inte vilseledas
Regeringen säger sig ogilla det dom
kallar bidragslinjen men det märkliga
är att när det gäller bidrag till redan
välbeställda finns det inga gränser. Då
plundrar man vår välfärd och delar ut
pengarna i form av skattelättnader allra
mest till dom som har dom riktigt höga
inkomsterna stora bolag och riskkapitalister.
I samma andetag förbannar man gamla, sjuka och arbetslösa. Man kallar
försäkringssystemen som skall skydda
dessa grupper för bidragssystem. Regeringen och dess köpta lakejer är
fullkomligt inkompetenta då man inte
kan skilja på bidrag och försäkringar.
Men det finns ju en dold agenda även
här. Man vill få oss att tro att det är
någon annan som betalar när du blir
sjuk, arbetslös eller gammal men så

är det naturligtvis inte. Det är vi som
genom vårt arbete betalt in till dessa
försäkringar. Kapitalet och dess representanter i riksdagen försöker medvetet blanda ihop korten så att folk inte
skall protestera. På detta sätt kan man
fortsätta att plundra oss på vår välfärd
utan att möta några större protester.
Kapitalisterna och storbolagen är dom i
särklass största bidragstagarna. Regeringen är den största förespråkaren för
bidragslinjen bara bidragen går till kapitalisterna. Inget parti i riksdagen har
viljan eller ambitionen att ändra på detta. Från vänsterpartiet till moderaterna
alla vill verka inom det system vi har
idag. Vill du ha förändring på riktigt så
finns SKP. Vi vill ändra på det politiska
och ekonomiska systemet och göra det
omöjligt att plundra folket på deras

gemensamma resurser. Ett gemensamt
ägande av produktionsmedlen och ett
gemensamt ansvarstagande för vår
framtid är vägen fram. Lämna inte över
mer makt åt det kapitalistiska systemet.
Sätt ner foten och säg att nu får det
vara nog! Frukterna av arbetarklassens
arbete skall gå till arbetarklassen. Vi
behöver inte större och mäktigare kapitalister för dom förstör vår framtid, vår
trygghet, vår demokrati och vår miljö.
Vi behöver fler kommunister. Så vakna
och börja se verkligheten som den är.
Gå inte på kapitalets lögner. Dom kommer inte att rädda oss. Det måste vi
göra själva. Gå med i SKP!
Kim Jensen

Inför årsdagarna för atombombningarna
av Hiroshima och Nagasaki
Den 6 augusti kommer för alltid vara
förknippat med den svarta fläcken efter
atombombningen av Hiroshima (och
den följande atombombningen av Nagasaki). För första gången i historien,
skådade världen atombombens terror,
ett hot som imperialismen använde sig
av för att terrorisera folkets väg mot
framåtskridande.
Den tragiska sanningen bakom
bombningarna av Hiroshima och Nagasaki står inte att finna i krigsinsatsen.
Axelmakterna hade redan besegrats i
och med Tysklands kapitulation den
9 maj. Den japanska armén var krossad och isolerad. Sanningen är den att
USA:s imperialism väntade på ett tillfälle att demonstrera sin eldkraft, deras
nya massförstörelsevapen. Över 300

000 människor mördades i bombningarna bara för att USA och dess allierade ville göra ett ställningstagande mot
Sovjetunionen och de massiva antifascistiska och antiimperialistiska rörelserna som stred mot nazisterna för nationell frigörelse och social utveckling.
Idag, trots alla olika internationella
avtal att stoppa spridningen av kärnvapenarsenal, fortsätter USA och många
av dess NATO-allierade med att spendera miljarder för att utöka sina kärnvapenförråd. De bestämmer också
vilka länder som tillåts terrorisera folken med kärnvapen eller inte. Brottet
mot mänskligheten i Hiroshima och
Nagasaki, farorna som har uppstått i
samband med kärnkraftsolyckorna i
Tjernobyl och Fukushima, har inte lärt

imperialismen något som kommer att
använda sig utav kärnvapen hänsynslöst som stridsmedel och för profit.
Då imperialismen äventyrar mänsklighetens framtid, riskerar livet i sig
självt för att i sin tur tjäna monopolens
intressen. Det är vår plikt att fortsätta
den massiva, organiserade och ihärdiga
kampen för nedrustning, fred och solidaritet. Denna framtid kan bli verklighet för mänskligheten endast genom
vårt kontinuerliga arbete och våra gemensamma ansträngningar att störta
imperialismen, att tjäna ungdomens
och folkens intressen

Budapest, 6 augusti 2014
Demokratisk Ungdoms
Världsfederation

Nu kan du beställa det nya partiprogrammet för
SVERIGES KOMMUNISTISKA PARTI,
antaget på
SKP:s 36:e kongress 2013
Ring particentralen 08 735 86 40 eller via E-post skp@skp.se
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Uttalande av SKP:s Internationella utskott angående Ukrainas justitiedepartements beslut att förbjuda Ukrainas Kommunistiska Parti
SKP fördömer det Ukrainska ”justitiedepartements” planer att förbjuda Ukrainas KP med ’antikonstitutionell verksamhet’ som förevändning.
I de kristider som kapitalisterna i de transnationella företagen genomlever
flockas de kring allt som kan maximera deras vinster. Därför finansierade,
genomdrev och understödde USA och EU-staten den fascistiska statskuppen
i Ukraina (med hjälp av fascistiska ättlingar till ukrainska SS som har Hitler
och Stephan Bandera som ledstjärna och profascister).
I det riggade presidentvalet som följde för att ge statskuppen en demokratisk fasad, pryglade och skrämde kuppmakarna iväg de som inte passade för den framtida ledningen av landet. Allt skedde under överinseende
av USA och EU- kapitalet.
Ukrainas nuvarande situation är skapad av kapitalets mörkaste krafter
som är så långt ifrån ett demokratiskt tillstånd man kan komma och saknar
all folklig förankring.
Som alltid vid fascistiska maktövertaganden står bannlysning av kommunistisk organisering först på dagordningen. Så också i Ukraina, där landets
justitiedepartement ämnar förbjuda Ukrainas KP för att skapa en total tystnad i landet. Samtidigt som kuppregeringen med understöd av USA, EU,
IMF och ECB genomför militära utrensningsaktioner mot folket i Ukrainas
syd-östra delar genomdriver de sina antifolkliga och arbetarfientliga åtgärder.
Det som händer i Ukraina är inte den demokratins triumf som utmålas
av den kapitalistägda median i Sverige.
Arbetarklassen, alla antifascistiska och demokratiska krafter i vårt land
måste därför protestera mot den fascismen och antikommunismen i Ukraina.

Glöm inte
Valfonden
Plusgiro 421 53 84-1
eller
Bankgiro 636-7080

Fördöm bannlysningen av Ukrainas Kommunistiska
Parti.
Antikommunismen kommer aldrig att segra!
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)
Internationella Sektionen
Stockholm 2014-07-17

Har du något att berätta? Mejla: riktpunkt@skp.se
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Angående skogsbranden
Skogsbranden i Västmanland är en tragedi för de anhöriga
till den man som omkom till följd av branden. Branden är
också en tragedi för alla dem som tvingats lämna sina hem,
i många fall med mycket kort varsel.
Branden är också en stor tragedi för hela samhället.
Skogen är en av våra värdefullaste naturtillgångar. Skogen
ger också bär, svamp, vilt och utgör en omistlig tillgång
för rekreation och friluftsliv. Att nu en del av denna skog
för lång tid framöver är förstörd är en tragedi.
Samtidigt är det en stor skandal att Sverige saknar resurser för denna typ av katastrofer. Av Sveriges yta är
omkring 80 % täckt av skog. Då bör man ha beredskap
för liknande situationer. SKP har under lång tid sagt –
det militära försvaret ska omvandlas till ett civilt försvar.
Vad Sverige behöver är flygplan med kapacitet att släcka
skogsbränder, inte militärflyg på Gotland. Vad Sverige
behöver är en rustad brandkår. På fyra dagar har man
lyckats få fram 50 extra brandmän som kan hjälpa till vid
släckningen. Detta är ett resultat av omfattande nedskärningar i det offentliga, där det ska vändas på varje krona.
Nu har det kostat ett människoliv, ett liv som är ovärderlig. Skog för enorma summer har blivit förstörd. Vi kräver
ett omedelbart stopp för nedskärningar inom det offentli-

ga. Sveriges befolkning ska vara garanterade skydd, även
för katastrofer som denna.
SKP föreslår också att regeringen omedelbart ska inleda
samtal med Norge och Finland, båda länder med mycket
skog, om ett samarbete vid naturkatastrofer. Att flygplan
för brandbekämpning ska flygas från Italien och Frankrike verkar uppenbarligen inte fungera.
På frågan om hur detta ska finansieras är svaret enkelt.
Av Sveriges skog ägs endast omkring 15% av staten och
hälften av enskilda privatpersoner. Övriga delen ägs av
storbolag, som under årtionden gjort enorma profiter på
den svenska skogen. Att stoppa denna stöld av det som
borde vara vår gemensamma egendom är ett bra första
sätt att finansiera ett ordentligt civilförsvar.
SKP uppmanar sina medlemmar och sympatisörer att
vara räddningstjänsten och de frivilligorganisationer som
finns på plats behjälpliga med de dom vill ha hjälp med.
Avslutningsvis vill vi ge en stor eloge till alla de brandmän, sjukvårdspersonal och de frivilligkrafter som gör
vad de kan ute i skogens marker.

Sveriges Kommunistiska Parti
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