Kamrater,
Rikedomarna i världen är ojämnt fördelade, så ojämnt att en procent av de rikaste familjerna
äger omkring hälften av jordens förmögenhet. Samtidigt som de 85 rikaste personerna äger
mer än jordens halva fattigaste befolkning, (enligt Oxfam). Det är så här demokratin ser ut i
den kapitalistiska systemet och den
tilltar, också i Sverige. Här innehar en procent av de mest besuttna ungefär 40 % av de
samlade rikedomarna. Djupare in i statistiken finner vi 15 familjer som äger bolag värda
närmare 4 000 miljarder kronor. Det är mer än hela Sveriges samlade bruttonationalprodukt
under ett helt år. Men rikedomarna i vårt land är inget som skapats av denna rika elit utan har
sedan decennier tillbaka byggts upp av kunniga och välutbildade arbetare.
Problemet är att rikedomen fördelas utifrån ägande, inte efter prestation. Ett fåtal kapitalister
har roffat åt sig äganderätten till både produktionsmedel och råvarutillgångar och på så sätt
berövat de verkliga producenterna - arbetarklassen, allt inflytande över de nationella
tillgångarna.
Och bara som ett exempel; när Wallenbergfamiljen inte nöjer sig med en profit på över 400
000 kronor per arbetande och år inom Scania och i stället säljer företaget till tyska MAN så
bör var och en inse att de svenska kapitalisternas profitbegär aldrig kan tillfredsställas genom
eftergifter - genom klassamarbete.
Det finns bara en slags socialism. Den kan inte genomföras inom det kapitalistiska systemet
och när den genomförs är den demokratisk eftersom den avlägsnar klassamhället och
exploateringen av arbetskraft.
Opportunismen i socialdemokrati och vänstern däremot fortsätter att tala om ”demokratisk
socialism”. Deras socialism är bara en accessoir åt kapitalet som i praktiken medför att
arbetaren år efter år ska tigga om 1-2 % i löneförhöjning från kapitalet via opportunismen i
facket medan kapitalisten/arbetsköparen ibland gör upp till miljoner i vinst per år och
arbetare.
Mitt i den reformistiska jämmerdalen hörs då och då vilsna utrop om att arbetarklassen måste
ena sig: Vi frågar oss under vems ledning? Under den som fjärmar arbetarklassen från sin
egen och enda lösning på problemet- klasskampen?
Naturligtvis bävar kapitalisterna för en verklig demokrati, det socialistiska samhälle som ska
avsluta deras privilegium. Därav den strida ström skrämsel- och lögnkampanj mot
socialismen och kommunismen.

Kamrater,
Vi behöver ett nytt samhällssystem- det socialistiska, som ger det arbetande folket makt över
de rikedomar det själv skapar, utan mellanhänder, utan att läggas på privata högar i
skatteparadis. Det skulle innebära en verklig klassresa och frigörelse för hela arbetarklassen,
på alla områden och fram till det klasslösa samhället.
Det är därför arbetarklassen måste bli medveten, få klassmedvetenhet. Det får den inte via
socialdemokratin eller borgerligheten i v eller mp, den borgerliga systembevarande pressen
och massmedian. Det får den via klasskamp och klasspolitik, genom Marxismen-Leninismen
och genom att organisera sig i det revolutionära Sveriges KP.

1

SAP och LO har ett 10- punktsprogram för att få ordning på svensk arbetsmarknad, bl.a. ska
Lex Laval rivas upp och svenska kollektivavtal ska få råda här, arbetstagare från tredje land
ska få tillgång till detsamma och lönekonkurrensen nedåt ska stoppas. Vidare ska LAS inte
kunna åsidosättas så att arbetsköpare kan hyra ut- eller in arbetskraft efter behov.
Allt det här är bara luftslott- och gäller bara på pappret så länge Sverige inte lämnar
kapitalisternas sammanslutning- EU med Lissabonfördraget som gäller över svensk lag och
definitivt över svensk arbetsmarknadslag. Kapitalismens fyra friheter, att flytta varor,
personer, tjänster och kapital över gränserna är EU- kapitalismens högsta lag. Den är på intet
vis till fördel för det arbetande folket.
 Sverige ut ur EU!
Med EU har Sverige fått en massarbetslöshet liksom det övriga Europa. Ändå ökade Sveriges
produktivitet per invånare mellan 1993 och 2013 från ca 300 kr/timme till 500 kr/timme, en
ökning med 67 procent, trots krisår. BNP per capita är i dag ca 400 000 kr (SCB).
I Sverige är 8.3 %, 414 000 personer öppet arbetslösa. Än värre är det att 24 %, ca 153 000
unga mellan 15-24 år saknar arbete. Var fjärde ungdom startar alltså vuxenlivet med att inte
behövas. Alla arbetslösa är inte inskrivna på arbetsförmedlingen och redovisas därför inte i
statistiken, därför finns ett stort mörkertal.
Arbetslösheten är arbetarklassens värsta gissel och innebär ett mänskligt och ekonomiskt
slöseri utan motstycke. Arbetslösheten är det största beviset på kapitalismens misslyckande
och ignorans av mänskliga värden. Men den blundar för dessa då arbetslösheten är ett verktyg
för ökad profit.
Med bemanningsföretagen har anställningstryggheten försämrats och dagavlöningen
återinträtt på den svenska arbetsmarknaden. Men i stället för att stå utanför fabriken med
mössan i hand, sitter den arbetslöse hemma med en telefon i handen, och väntar på ett sms för
att få svar på frågan: ”får jag arbeta idag? Får jag lön eller inte?” Framför allt tvingas
ungdomar ta arbete på dessa företags premisser, ofta med timanställning. Detta skapar en
otrygghet och rädsla bland de ”anställda” och leder till att kraven på fackliga rättigheter och
anställningsskyddet utmönstras från arbetsplatserna.
 Bemanningsföretag har inget på arbetsmarknaden att göra.
Produktionens enorma utveckling sedan 8 timmars arbetsdag infördes har ensidigt tillfallit
kapitalägarna som profiter- inte det arbetande folket, trots att det stått för varuproduktionen.
Det är därför ett naturligt steg att sänka arbetstiden till 6 timmar om dagen, med bibehållen
lön. Detta skulle skapa arbete åt alla och stoppa underbemanningen inom snart sagt alla
yrkesområden.
Vad gäller våra pensionärer är det höjden av girighet att de, som genomgått ett arbetsliv ska
behöva betala skatt efter 40- 50 års arbete. Pensionspengarna är ju redan beskattade.
Dessutom är det ett otyg att de speglar aktievärdet. I Sverige i dag och i efter att Göran
Persson skrotade pensionsfonderna och lät pengarna från dem bli spelmarker på kapitalismens
roulette- hjul lever 250 000 svenska pensionärer under fattigdomsgränsen (60 % av medianinkomsten). Det är ovärdigt att de som byggt upp vårt land. De invandrade medborgare som
inte hunnit bo och arbeta ihop till 40 yrkesår har det ännu värre, och i vissa fall måste beskatta
dubbelt för sina pensioner från hemlandet.
Garantipensionen måste höjas rejält !!!
Kamrater,
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Den gamla regeringen sitter kvar som den alltid gjort. I den sitter de icke parlamentariskt
valda, storkapitalet med en Wallenbergare som ordförande. I valet till riksdag och regering
däremot väljs vilka som ska administrera den, vilka som ska skriva storkapitalets lagar, hur de
ska tillämpas. Detta har ju blivit än mer tydligt under tiden som Sveriges dolda
handelsförbindelser med Saudiarabien avslöjats. När Wallenbergarnas vinster äventyras ryter
ordföranden till om att det förstör svensk export och då gäller inte längre svensk lag eller
vapenexport-lagar.
Andra gånger följer den valda regeringen rekommendationer från kapitalets sammanslutning i
USA/EU och imperialismens NATO. Som i stödet till utvecklingen i Ukraina och dess
parlament, som tillkom genom val präglade av våld, inbördeskrig och valfusk efter en
statskupp, styrd, sponsrad och understödd med åtminstone 5 miljarder dollar från USA och
EU. Sveriges deltagande och stöd för kuppregeringen fortsätter att försvaras som en
demokratins triumf av den svenska politiker- och journalistkåren.
Sveriges Kommunistiska Parti däremot fördömer detta, att Ukrainas KP förbjudits verka, ett
parlamentariskt parti med 13 % av rösterna och det monstruösa beslutet i det ukrainska
parlamentet att likställa kommunism och fascism och förbjuda kommunisternas aktiviteter
och att sprida sina idéer, samtidigt som de ukrainska fascisterna och profascisterna i
regeringen erkänner sin egen så kallade Ukrainska s.k. befrielsearmé.
De politiska krafter som kom till regeringsmakten och nu har majoritet i Ukrainas parlament
följer med detta beslut de baltiska staterna där det i över 20 år har funnits liknande lagar som
jagar kommunister men hyllar fascisterna som patrioter och demokrater för att de tillsammans
med de tyska nazisterna kämpade mot den sovjetiska staten.
Det ukrainska statskupps-parlamentets beslut kom precis när den ukrainska arbetarklassens
situation försämras, när arbetarklassen attackeras av både regering och kapital och när
planerna kvarstår om att fortsätta inbördeskriget i sydöstra Ukraina. Ukrainas reaktionära
regering försöker att skrämma alla till tystnad som motsätter sig dess politik.
Att USA och EU ligger bakom allt detta visar sig tydligt i liknade beslut och uttalanden från
Europaparlamentet och EU- kommissionen.
Sveriges så kallade rödgröna regering ger sitt fulla stöd till den ukrainska regeringen och till
EU:s planer för ökad inblandning som beslutades den 19 mars. I praktiken en förklädd
statskuppspolitik.
 SKP uttrycker sin solidaritet med kommunisterna i Ukraina och är förvissat om att
folkets kamp i Ukraina – 70 år efter folkets antifascistiska seger – kommer att stoppa
alla antikommunistiska planer som ju samtidigt vänder sig mot hela det ukrainska
folket.
Kamrater,
Historieförfalskarna påstår att det var USA som vann det andra världskriget genom att besegra
de tyska fascisterna.
Enligt en fransk enkät svarade 58 %, år 1945 att det var Sovjetunionen som var det största
bidraget till att Nazi-Tyskland besegrades medan 20 % ansåg att det var USA:s förtjänst. År
2004, 59 år senare var siffrorna de omvända. Denna historiska saltomortal gäller förmodligen
också för Sverige liksom för de svenska skolböckernas och propagandans effektivitet i
historieförfalskningens tjänst.
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Att historia är politik blir här uppenbart när den kan förfalskas för ett politiskt syfte.
Anledningen är att folket ska inbilla sig att imperialismen och dess planer, främst anförd från
USA går i spetsen för humanitära värden och mänskligheten. Därför måste Sovjetunionen och
socialismen fråntas sin roll att ha befriat Europa från fascismen.
Hitler-Tyskland hade hela tiden fr.o.m. “Operation Barbarossa” 85 % av sina arméer på
Sovjetiskt territorium. De sovjetiska militära förlusterna var tio gånger högre än de övriga
allierades tillsammans. Tyskarna å sin sida led 80 % av sina förluster i striderna mot
Sovjetunionen, liksom 75 % av sina vapen och krigsutrustning.
Från 190 till 270 tyska eller tyskallierade divisioner befann sig vid olika tidpunkter samtidigt
på östfronten, medan som exempel 9 till 20 divisioner stred mot de brittiska och amerikanska
styrkorna i Afrika 1941- 43, från 7- 26 divisioner i Italien 1943- 45 och från 56- 75 divisioner
i Västeuropa sedan den andra fronten hade öppnats. 26 miljoner döda sovjeter liksom en
obeskrivlig materiell förstörelse. Listan kan göras längre.
Först när den tyska krigslyckan vände i Stalingrad och den sovjetiska röda armén fördrev
tyskarna på reträtt satte de allierade (USA och Storbritannien) in en andra front och landsteg i
Normandie, men då var ju Hitlers arméer i praktiken redan besegrade.
Röda armén intog Berlin i maj 1945 (se det berömda fotot med den sovjetiske soldaten på
riksdagshuset i Berlin som sätter fast den röda sovjetiska fanan, se gärna på kartor från
Sovjettiden att Berlin låg på Östtysklands sida). Då var Tyskland besegrat!
Efter krigsslutet uttalade sig den amerikanske generalstabschefen George Marshall: “Det
sovjetiska folkets….heroiska motstånd har befriat USA från krig på dess eget territorium”.
Den italienske regeringschefen Bonomi sade i ett budskap till regeringen 16 maj 1945: “Jag
tror att varje europé inser att Sovjetunionen gjort en enorm insats i kampen mot nazismen och
att denna insats var den avgörande för kriget”.
General Charles de Gaulle sade i ett samtal med Stalin 2 december 1945: “Fransmännen vet…
att det var just Sovjetunionen som spelade huvudrollen i deras befrielse.”.
 Detta är förstahandsinformation, inte historisk förfalskning!
Kamrater,
vi minns i år 65 år av Stockholmsappellen.
På Världsfredsrådets konferens i Stockholm i mars 1950 antogs en appell som uppmanade till
ett totalförbud för kärnvapen som ”ett vapen för terror och massutrotning av människor”.
Appellen tillkom på initiativ av den franske fysikern och kommunisten Frédéric Joliot- Curie.
Stockholmsappellen undertecknades av 330 000 människor i Sverige och 400 – 500 miljoner i
hela världen.
I värdlandet Sverige stöddes konferensen och appellen av Sveriges Kommunistiska Parti och
andra fredskrafter, medan Socialdemokraterna tog avstånd från den och uppmanade sina
medlemmar att inte skriva under.
I maj 1956 tog dock Socialdemokratiska kvinnoförbundet ställning mot kärnvapen och en
svensk atombomb. Därmed påbörjades begravningen av det svenska kärnvapenprogrammet.
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Men liket tycks återuppstå. Krigslobbyn som sedan länge haft ett alltför stort inflytande på
svensk utrikes- och fredspolitik för åter en intensiv kampanj för svensk anslutning till NATO,
de borgerliga partierna har hakat på liksom det socialdemokratiska.
Vi har under flera år med vrede sett hur NATO genomfört militärövningar i Sverige. Av 64
krigsövningar har 42 genomförts tillsammans med NATO. Och det ska bli ännu värre: NATO
har erbjudit Sverige och Finland s.k. värdlandsavtal. Kalla det gärna ett permanent
uppehållstillstånd åt en imperialistisk militärallians. En vecka före valet 2014 gav den gamla
regeringen med socialdemokraternas godkännande Överbefälhavaren i uppdrag att
underteckna avtalet.
Uppdraget kan bara vinna laga kraft av Riksdagen men i vårbudgeten fördubblades de militära
anslagen till nästan 2 % av BNP vilken är ett NATO:s krav för att bli medlem.
Smyganslutningen fortgår. Därför växer nu protester i hela landet.
Ett värdlandsavtal innebär att NATO installerar ett högkvarter i vårt land, tar hit trupper, som
det heter ”i fred, i kriser och i krig”. I händelse av en militär konflikt i öster ska NATO kunna
agera från svenskt territorium. Kärnvapen är en integrerad del av NATO:s försvarsstrategi.
Därför är det inte uteslutet att NATO kommer att placera ut kärnvapen i sitt ”värdland”,
Sverige.
Ta med flygblad från bokbordet och skriv på protesten mot värdlandsavtalet som cirkulerar i
Sverige. Ta gärna med er en lista och samla namn.
Kamrater
En del av föregående tema är de hundratusentals flyktingar som är offer för imperialisternas
politik: Katastrofen på Medelhavet fortsätter när människor flyr, främst från Syrien, Libyen
och Irak. Hyckleriet vet inga gränser när gråterskorna i politiker- och journalistkåren rentvår
sig från sin egen skuld i det att de överför den från sig själva till flyktingsmugglarna. De tror
att vi redan glömt bort deras propaganda som godkände de krig, förstörelse och kaos som
människorna nu flyr ifrån.
Hundratal blir tusental som möter en tragisk död på jakt efter ett bättre liv för sina barn,
familjer och sig själva. Och om de händelsevis når fram till Sverige står SD och pekar finger
mot dem, utan att redogöra för Sveriges allt större deltagande i imperialismens krig.
Ett enormt ansvar ligger på de svenska regeringar och riksdag som stött imperialisternas
interventioner i Jugoslavien, Libyen, Irak, Syrien och Ukraina.
 Vi uppmanar fackföreningar och massorganisationer att kräva att: Inget svenskt
deltagande i imperialistiska interventioner i deras jakt på marknader och råvaror!
Kamrater,
Som i Ukraina, i Venezuela har USA länge underblåst högerns och fascismens våld för att
destabilisera den bolivarianska staten och bryta vänsterutvecklingen där och i Latinamerika.
Det är en del av imperialismens övergripande plan.
USA betalade under åren 2000- 2010 ut över 100 miljoner dollar till oppositionella i
Venezuela.
Men varje gång har folket gått ut i försvar för sitt land.
I mars i år försökte sig så USA- imperialismen åter på att genomföra en statskupp mot
Venezuela. Konspiratörerna, flera oppositionspolitiker och militärer greps. De hade fått betalt
i USA-dollar och hade också lovats visum till USA om kuppförsöket skulle misslyckas.
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Förra kuppförsöket mot Venezuela ägde rum 2002 och riktade sig då mot den framlidne och
legendariske president Hugo Chavez och hans folkvalda regering.
En allt överhängande anledning till att Venezuelas är ett attraktivt mål för imperialismen är
landets tillgång till olja och naturgas. Det sägs finnas så att det räcker för 200 år framöver,
men det tillhör folket.
Därför ökar nu USA sin aggressiva politik mot Venezuelas folkvalda regering. Obamas
undertecknande av ett dekret som utmålar Venezuela som ett hot mot USA:s nationella
säkerhet och utrikespolitik kommer konkret innebära att Venezuela måste utstå ytterligare
skärpta sanktioner.
Vi frågar oss hur ett land som använder mindre än 1 % av sin BNP för militärutgifter, har
cirka 120 000 soldater och inga av de senaste vapnen kan vara ett hot mot det mäktiga USA.
Att Venezuela inte tar lätt på anklagelserna med tanke på vad har hänt oljerika länder som
Irak, Libyen och Syrien är fullt förståeligt.
Vad gäller USA:s krigshot och statskuppspolitik mot Venezuela har V- ordförande Jonas
Sjöstedt säkert ingenting att invända. Hans vurm tillhör vad USA står för, inte socialismens.
Hans röst är V:s officiella och således för några tusental ideologiskt vilsna som snart traskar
iväg till Kungsträdgården.
SKP bekräftar sitt stöd och solidaritet till försvar för den bolivarianska revolutionen, dess folk
och ledning i kampen mot imperialismen och fascismen.
 Försvara CELAC- De Latinamerikanska och karibiska staternas gemenskap - och
ALBA- Den bolivarianska alliansen för vårt Latinamerika
Det imperialistiska kriget mot Syrien är inne på sitt femte år. Nästan fyra miljoner människor
har flytt utomlands men många fler är på flykt inne i Syrien.
Utländska krafter som USA och EU, Saudiarabien och Qatar Turkiet och Israel finansierar
terroristerna med målet att förstöra Syrien, lägga beslag på dess rikedomar, bygga pipelines
och transportvägar, men framför allt få möjlighet att exploatera de enorma gasfyndigheter
som hittats i Syrien. Legoknektarna som utför imperialismens dåd kallar sig Al Nusra, ISIS,
Al Quaida, FSA. De är alla terrorister och utför ungefär desamma grymheterna och
våldsdåden. De kommer från ett 80-tal länder, skjuter ihjäl och mördar bestialiskt civila
människor i ett land inte har något att göra i.
>Sveriges Kommunistiska Parti uttrycker sin solidaritet med den grekiska arbetarklassen och i
Greklands KP, KKE:s organisation, i kampen för arbetarklassens befrielse och ett
fullständigt utträde ur den kapitalistiska unionen EU.
>SKP solidariserar sig med den kubanska revolutionen och uttalar sin avsky för USA:s
sanktioner.
>SKP solidariserar sig med det palestinska folkets rätt till ett eget land/nation och att få
tillbaka ockuperade områden från Israel.
Kamrater,
jag vill avrunda mitt tal som det inleddes: Rikedomarna i världen är ojämnt fördelade, så
ojämnt att en procent av de rikaste familjerna äger omkring hälften av jordens förmögenhet.
Allt det sagda kan härledas till denna oförenlighet mellan kapitalismens intressen och det
arbetande folkets. Ska vi kämpa mot dessa grundläggande orättvisor och allt som det
förorsakar eller intala oss att vi lever i den bästa av världar?
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Det Socialdemokratiska Arbetarpartiet var från början revolutionärt innan det nedlusades av
borgerliga idéer och opportunister. Vi har i dag alla bevis för att det reformistiska
klassamarbetet inte har lösningen på arbetarklassens problem. Reformismen bereder det
arbetande folket endast små smulorna och gör de rika ännu rikare. Sveriges KP parti insisterar
att den revolutionära klasskampen är det enda medlet för att skapa rättvisa i världen.
Leve första Maj!
Leve den internationella solidariteten!
Tal på Hötorget den 1 Maj 2015
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