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Bryt tystnaden
För en arbetarlinje ur krisen

■■ Krisen är mycket djup. Inget snack om saken. Men
det är ingen ursäkt för regeringens fullkomliga passi-
vitet. Borgarregeringen har ett ansvar för att:

❍ mer än 100000 människor förlorat sina jobb på ett
halvår. 

❍ vanligt folk tvingas till lönesänkningar, sänkta
pensioner och en ersättning från a-kassan som knappt
går att leva på. 

❍ nedskärningar inom offentlig sektor står som
spön i backen då pengar saknas i kommuner och
landsting.

❍ företag och hela industrigrenar hotas av under-

gång.
■■ Krisen är ingen naturkatastrof som man kan stå vid
sidan av och beklaga. Det går att välja en annan väg
för att bekämpa den. 
Men den så kallade oppositionen jamsar med och ac-
cepterar det som händer. Fackföreningar skriver under
på lönesänkningar och ser till av avskedandena görs
så tyst och lugnt som möjligt. 

En arbetarlinje ur krisen måste utgå från att arbe-
tarna inte ska betala krisens kostnader. Att rädda job-
ben är det viktigaste. Statens pengar ska gå till att
värna folket inte storfinansen. Krisen visar på kapita-
lismens orimlighet. Vänd sida och läs mer.



★
★ Satsa på det offentliga

En kraftfull stimulans av offentlig efterfrågan ger ome-
delbart jobb i Sverige och bidrar till att bygga ut den ge-
mensamma välfärden. Staten måste skjuta till pengar till
kommunerna. 

Nyanställ inom vård, skola och omsorg. Satsa på fri-
tidsgårdar, kultur och idrott. Bryt nyliberalismens bud-
getregler. Att underfinansiera budgetar i kommuner,
landsting och stat är att bedriva en ansvarsfull krispolitik. 

★ Bygg bort krisen
I stora delar av Sverige råder bostadsbrist. Behoven är
enorma av renoveringar i miljonprogramsområden och
offentliga byggnader. Ett byggprogram skapar arbeten
och ökar konsumtion och skatteintäkter. Det skulle också
skapa jobb inom industri, handel och andra områden. 

För ett bygg- och renoveringsprogram krävs statliga
räntesubventioner och lånegarantier. För att rädda ban-
ker finns tydligen pengar. Använd dessa till byggandet!
Förbjud spekulationen med våra pensionspengar. Hit-
tills har 200 miljarder förskingrats på börsen. Att använda
statliga pengar och pensionsfonderna till byggande och
renoveringar är en ansvarsfull krispolitik. 

★ Rädda svensk industri
Eftersom industriföretagen inte finner tillverkningen lön-
sam för tillfället slaktas svensk industri. Tiotusentals
människor förlorar jobben. Fabriker stänger. Hela in-
dustrigrenar hotas av undergång. Detta är en samhällse-
konomisk katastrof. 

Staten måste ta över de företag som inte kan ta ett
långsiktigt ansvar. Produktion och företag finns till för fol-
ket och landet, inte tvärtom. Att förstatliga är en an-
svarsfull politik som räddar samhällsnyttig industri från
kortsiktigt vinsttänkande.

★ Mer till dem som har minst
Höjda ersättningar för arbetslösa, sjuka och pensionärer
leder direkt till ökad konsumtion. Lönesänkningar och
försämringar för vanligt folk fördjupar krisen. Skatte-
sänkningar urholkar de offentliga finanserna. 

Pengarna måste tas från de rika. Mer pengar till dessa
tar bort pengar från konsumtionen. Förbjud bonusar och
aktieutdelningar. Inför tak för chefslöner. Återinför och
höj skatterna för de rika och företagen. Att ta från dem
som har och ge till dem som saknar är en ansvarsfull kris-
politik.

Räddar jobben

Bryt tystnaden på 1 maj i Röd Front

En ansvarsfull krispolitik

■■ Regeringen säger att de bedriver en ansvarsfull krispolitik. Frågan är: Ansvar
för vem? En regering är ansvarig inför en riksdag. En riksdag inför folket. Så är
det enligt grundlagen. Men det är inte den sortens ansvar de menar. Istället talar
man om att ta ”ansvar för landets ekonomi”. Att 100000 människor förlorar sina
arbeten skulle alltså vara ansvarsfullt för landets ekonomi. 

Kommunisterna vänder på det hela. Det som är bra för arbetare och vanligt
folk är bra för landet. Att ta ansvar för folkmajoritetens intressen är att ta ansvar
för landets ekonomi. Att rädda jobben är det viktigaste. Arbetslöshet är det
största av slöseri. 

Borgarna tar bara ansvar för sina
egna. Det är dags för arbetarna
att göra det samma.



★

Den orimliga kapitalismen
■■ I krisen skäller till och med moderater som finans-
minister Borg på svindlande bankdirektörer och andra
girigbukar. Med rätta, naturligtvis. Men också i avsikt att
dölja krisens verkliga orsak. För det är inte giriga indivi-
der som fått kapitalismen att slå knut på sig själv, utan gi-
righeten satt i system. 

Den kapitalistiska produktionens enda drivkraft är att
förmera kapitalet, att öka vinsten. Vilket bara kan ske på
lönernas bekostnad. För att öka vinsten måste de kapi-
talistiska företagen helt enkelt minska lönekostnaderna,
antingen genom att sänka lönerna eller genom att ratio-
nalisera produktionen, så att färre producerar mer.

Rationaliseringar känner alla svenska arbetare till. Men
också lönesänkningar. För det är just sänkta löner före-
tagen är ute efter när de flyttar produktion till låglöne-
länder. 

Systemet fungerar för stunden, vilket de senaste årens
rekordvinster i svensk industri visar. Men det innehåller
samtidigt en olöslig motsättning. Lägre löner ger inte
bara högre vinster, utan också fattigare konsumenter.
Som skall ha råd att köpa en allt större mängd varor. 

Det är en ekvation som inte går ihop och som aldrig
har gått ihop. Därför drabbas kapitalismen regelmässigt
av överproduktionskriser, inte för att det saknas behov
av det som kan produceras, utan för att det saknas köp-
kraftiga konsumenter. 

Det senare måste understrykas. Det är inte behov som
saknas, utan köpkraft. Behoven är jättelika i en värld som
fortfarande svälter och i ett Sverige där bostadsnöden
återigen brer ut sig. Men kapitalismen bryr sig inte om
vad människor behöver, bara om de har råd att betala
för sig.

*

Den nuvarande krisen har byggts upp av det nyliberala
systemskiftet, som forcerat överföringen av pengar från
fattiga till rika och därmed från konsumtion till spekula-
tion. Men kapitalismen har skjutit krisen framför sig.
Genom att arbetare fått låna de pengar de egentligen
skulle ha fått i lön. 

Nu har skuldbubblan briserat, vilket gör att överpro-
duktionskrisen bryter igenom med dubbel kraft. 

Så ser krisens grundläggande orsak ut. I all enkelhet.
Krisen beror på den systematiska girighet som är ett
med kapitalismen.

*

Vad göra? I det korta perspektivet är det naturligtvis
nödvändigt att begränsa den kapitalistiska girighetens
skadeverkningar. Genom att återföra pengar från de rika
till de fattiga och därmed från spekulation till konsum-
tion. Ökad offentlig konsumtion, finansierad via höjda
skatter för de rika, är ett utmärkt krisrecept. Vi konsu-
merar inte bara prylar, utan också bostäder, välfärd-
stjänster och kultur. 

Men i det långa loppet är sådana åtgärder bara konst-
gjord andning. För att avskaffa kriserna, och med dem
massarbetslöshet och välfärdsslakt, så är det nödvändigt
att avskaffa girighetens system, så är det nödvändigt att
inrätta en ekonomisk ordning som utgår från vad männi-
skor behöver, rättvist fördelat, inte från högsta möjliga
vinst för några få.

En enkel och förnuftig ordning för arbetare att drömma
om och slåss för i krisen. Den kallas socialism. 

För att avskaffa kriserna, och med dem
massarbetslöshet och välfärdsslakt, så
är det nödvändigt att avskaffa girighe-

tens system. Och istället inrätta ett
system som utgår från vad människor

behöver, rättvist fördelat, inte från
högsta möjliga vinst för några få.
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Skicka ett e-post till ps@kommunistiskapartiet.org eller ring tel 031-122631.
Postadressen är Kommunistiska Partiet, Box 31187, 40032 GÖTEBORG. 

Ja, nu får det räcka, jag vill...
❏ Prenumerera på Proletären. För bara 45 kr/mån som dras via auto-
giro vill jag få tidningen i brevlådan varje torsdag.

❏ Bli medlem i Kommunistiska Partiet. Jag vill att 
närmaste avdelning kontaktar mig så att jag kan gå med i partiet.

❏ Hjälpa till att sprida detta flygblad. Jag vill beställa ......... st flygb-
lad och sprida där jag bor/jobbar.

★ Ett måste för dig som vill hålla dig 
uppdaterad. Varje vecka får du analyser och
kommentarer ur arbetarsynvinkel och rapporter
om motståndet mot borgarregeringen.

★ Ta en prenumeration redan idag, ring 031-
142634 eller skriv till pren@proletaren.se.

Du läser väl den röda arbetartidningen

Hej Agnes Johansson...
❏ Varför deltar du i Röd Front
på 1 maj?

– Det är där vi kan visa att vi
inte håller med om vad som
händer i Sverige och världen. I
Sverige, med stora slag mot ar-
betare och ungdomar. I världen,
med krig, miljöförstöring och
klyftor som växer.

❏ Vilka frågor tycker du är
viktigast i dagsläget?

– Att vi måste satsa oss ur kri-
sen. Motverka arbetslösheten
bland unga. Var femte person
under 25 år var innan krisen ar-
betslös. Det är fruktansvärda
siffror. Själv jobbar jag som tim-
vikarie, vilket innebär att jag
inte kan planera någonting. Jag
vet inte hur mycket jag kommer
få jobba, och inte hur mycket
lön jag kommer få. Högerns ar-
betslinje funkar inte. Vi behöver
riktiga jobb åt ungdomar!

– En annan fråga jag tycker är
viktig är bostadsfrågan. Många
unga tvingas bo kvar hemma för
att det inte byggs några bo-
städer. Dessutom bristen på fri-
tidsmöjligheter, att ungdomar
inte har något vettigt att göra.
Det behövs en politik som sät-
ter människor före vinstintres-
set.

❏ Vad vill du säga till dem
som håller med dig i dessa
frågor?

– Nu är det dags att vi gör något!
Vi måste visa att vi vill göra mot-
stånd, mot högerpolitiken och
kapitalismen. Och vill kämpa för
ett annat samhälle. Ett bra till-
fälle att göra det är att komma
med oss kommunister i Röd
Front.

■■ I Röd Front samlas vi för en arbetarlinje i krisen och en verklig vänsterpo-
litik. På ett 30-tal orter runt om i landet kommer en verklig opposition mot bor-
garregeringen och kapitalismen att manifesteras. Vi uppmanar alla att delta!

Hos sossarna kommer du bara att få valfläsk inför bluffvalet till EU-parla-
mentet i sommar. Hos vänsterpartiet väntar full uppslutning bakom vännerna
sossar. Stärk vänsterrösten – kom till Röd Front!

Röd Front – för en arbetarlinje ur krisen:
★ Rädda jobben – inte finanshajarna!

★ Nej till massavskedanden och lönesänkningar!

★ Dela på jobben – 6-timmars arbetsdag med 
bibehållen lön!

★ Satsa på det offentliga – nej till privatiseringar och
nedskärningar!

★ Klass mot klass – för en arbetarlinje i krisen!

★ För socialism och rättvisa!

För tid och plats se 
www.kommunistiskapartiet.org

Bryt tystnaden 
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