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NYA ÖVERGREPP!

David.Eskilsson

Runt 1500 arbetare försökte att
ta sig in i Daewoofabriken i
Bupyong, cirka 30 km väster om
Seoul, för att stödja de 300 arbe-
tare som hade en ”sit in”-aktion
inne på fabriken. Runt 2000 poli-
ser blockerade fabriken, men
trots det klarade några arbetare
att ta sig in.Sit in-aktionen på-
börjades då 1751 arbetare fick
beskedet att devar uppsagda, i
ett försök att bättre marknadsan-
passa företagetinför General
Motors uppköp av det. Samman-

Detta kan låta märkligt men fak-
tum är att det nuvarande ackords-
systemet är förmånligt. PEAB i
Västerås vill ha bort ackordssys-
temet och istället införa en må-
nadslön som är långt mycket
lägre än den nuvarande real-
inkomsten. Utöver månadslönen
skall arbetarna kunna få en bo-
nus baserad på företagets vinst.
Men makten över bonusen ham-
nar helt utanför arbetarnas kon-

Vild byggstrejk !
troll. Efter att byggnadsfacket för
en gångs skull gått efter vad
medlemmarna vill på Råby Cen-
trum-bygget i Västerås, så har
diskussioner förts med arbetsgi-
varna på PEAB men i vanlig ord-
ning så tar processen för lång tid.
Svaret blev lite överraskande -
vild strejk! C:a 200 byggnadsar-
betare runt om i Västerås, Eskil-
stuna och Strängnäs strejkade
därför under fredagen den 9/3
och ställde kravet att ackorden
skulle vara kvar, annars skulle
inget arbete bli  gjort! Ja, vi kan
bara konstatera att så går det till
när de som bygger landet inte går
med på arbetsköparnas
försämringskrav!

stötningen med polisen vid
denna aktion var bara en av
många sedan Daewoo
kollapsade under den asiatiska
ekonomiska krisen 1997-98. De-
monstranterna bar järnrör,
molotov coctails och hade till
och med kommit över en vatten-
kanon då de marscherade mot
fabriken, så en konfrontation
sågs som oundviklig. De käm-
pade också hårt och satte bland
annat två tomma polisbussar i
brand. Under kampen skadades
nio poliser och elva demonstran-
ter, och lika många demonstran-
ter greps. Arbetarna har lovat att
fortsätta och kämpa tills dess att
alla fängslade kamrater har
släppts fira.

Militanta arbetare!

aktivist info

Arbetarna från Daewoo
Motor har under den se-
naste tiden vid ett antal
tillfällen konfronterat
kravallpolisen.

Konflikten på landets
byggarbetsplatser har
nu blossat upp rejält.
Konstigt nog handlar
konflikten om att bygg-
nadsarbetarna vill ha
kvar ackordslönerna.

Smarta snutar, finns det?

De tre personer som rånade pos-
ten på Brommaplan, tidigt mor-
gonen den 24 mars, greps efter
en timmes jakt med hjälp av ett
massivt polisuppbåd. Det hela
startade när en privatperson
ringde och tipsade polisen om att
tre personer satt i en bil utanför
posten med rånarluvor. Polisen
noterade tacksamt att bilen var
stulen och körde dit. Då det ald-
rig kom något larm från posten
antog polisen att de endast hade
med ett par vanliga biltjuvar att
göra. När tjuvarna som redan rå-
nat posten och kedjat fast per-
sonalen utom räckhåll från larm-
knappen, fick syn på polisen bör-
jade de skjuta. Nu blev det fart
på lagens väktare som ringde in
kavalleriet, i form av 70 poliser,
en helikopter och ett otal hundar
och bilar. Vid gripandet hade den
ene av männen grävt ned sig i en

komposthög på en villatomt för
att undkomma. Stolt bar det iväg
för att identifiera förrövarna, men
då visar det sig att tre har blivit
fem. De gripna är nämligen fem
till antalet och polisen förstår inte
hur detta har kunnat inträffa.
Men historien blir ännu bättre,
för två av de gripna visar sig vara
civilklädda poliser. Frågan är om
samtliga 70 poliser som deltog
heter Kling och Klang. Denna
historia hade kunnat sluta blo-
digt, det har vi ju vant oss vid.
För Sverige har numera gått om
USA vad det gäller personer/ca-
pita som dödats av polisen. Se-
nast hände det i Jönköping. De
mera våldsamma konstaplarna
var väll hemma och vilade upp
sig efter att ha svingat sina
batonger mot demonstranter i
Kungsträdgården.

Det finns fortfarande människor som har förtroende
för polisen, men de kan inte vara många. På senare
tid har misshandel och dödsskjutningar från poli-
sen blivit vardagsmat. Kanske är det dags att låsa
in polisen.

Svensk polis hälsar sina överordnade!
P.Eriksson



megafonen...

Vill du sälja dina föräldrar?

Michael Grunditz

Fredrik Samuelsson

Stockholm har sedan förra valet
blivit till en borgerlig
experimentverkstad, där de bor-
gerliga politikerna i staden och
landstinget testar olika former av
privatiseringar - avknoppningar,
upphandlingar, pengsystem, för-
säkringar och så vidare - och
testar gränserna för hur långt de
kan gå. Runt om I Europa följer
borgerliga politiker med spänning
hur långt deras meningsfränder i
Stockholm når, för att inspireras
i sina egna ”systemskiften”, som
på många håll stannat av.

Ett vanligt argument för
privatiseringarna är att de ska
leda till effektivitet och bespa-
ringar, och många gånger har följ-
den också blivit nedskärningar.
Men samtidigt skenar kostna-
derna i höjden på andra ställen,
t.ex. inom sjukvården, till följd av

just privatisering. Istället hand-
lar det om att förverkliga det
nyliberala målet, att öppna upp
alla områden för privata vinst-
intressen. I offentliga sektorn
finns mångmiljardbelopp som
hittills varit oåtkomliga för kapi-
talets vinstjakt, men nu görs även
dessa pengar inom skola, vård,
omsorg, kollektivtrafik och soci-
altjänst tillgängliga.

Nu har turen kommit till social-
tjänsten som ska styckas upp
och läggas ut på entreprenad.
Problemet för borgarna är att det
inte är tillåtet att privatisera myn-
dighetsutövning. För att lösa
detta lägger de ut utredningarna
som ligger till grund för ett be-
slut, men låter kommunen fatta
själva beslutet. Detta leder na-
turligtvis till en ökad rätts-
osäkerhet, då beslutet till stor del

formas under själva utredningen
och kommunen som fattar det
formella beslutet bygger på en
utredning någon annan gjort. De
delar kommunfullmäktige nu be-
slutat ska kunna läggas på
entreprenörer är adoptions-
utredningar, skuldrådgivning
och åtgärder för.

I Farsta, en av stadsdels-
nämnderna i Stockholm, går man
ytterligare ett steg längre och lå-
ter privata företag delta i upp-
handlingen av barn- och
ungdomsutredningar. Många
som haft med socialen att göra
kan vittna om myndighets-
missbruk och orättvis behand-
ling. Men en privatisering gör det
knappast bättre. De
entreprenörer som nu tar över gör
det för att tjäna pengar på de mest
utsatta gruppernas behov, på
missbrukare, långtidsarbetslösa
eller barn som far illa. Liksom i
annan verksamhet som privati-
seras måste vinsten tas någon-
stans ifrån, och då drabbas de

som arbetar där eller som är i be-
hov av verksamheten, till exem-
pel genom att det blir mindre tid
för varje ärende. Om delar av
socialen läggs ut, och det i den
anda av nedskärningar och ra-
tionaliseringar som råder, kom-
mer knappast de entreprenörer
som är frikostiga med behand-
lingar och bidrag att premieras,
utan snarare de som håller kost-
naderna nere.

Borgarna kommer med all san-
olikhet att fortsätta sin offensiv
för att öppna upp all verksam-
het, som bara går, för vinst, vil-
ket går ut över alla oss som arbe-
tar i, eller är i behov av, den of-
fentliga sektorn.

Om du vill strö sand i deras
maskineri kan du kontakta nät-
verket Stockholm inte till salu,
som kämpar mot nedskärningar
och utförsäljningar:

Privatiseringsvansinnet rasar vidare i Stockholm,
och har nu nått också socialtjänsten, i de borger-
liga partiernas strävan att privatisera allt som bara
går, innan mandatperioden är över.

I Frankrike är det statliga kraft-
bolaget ett av de mest
välrenommerade varumärkena.
Trots detta planerar man att gå

samma väg som Sverige, det vill
säga att öppna upp energi mark-
naden. Frågorna är många. Vem
tjänar på det här?  Var ska det
sluta? Marknads liberalerna sva-
rar naturligtvis med ett brett le-
ende: ”Det krävs att alla områ-
den i samhället öppnas för kon-
kurrens. Det är det enda sättet vi
kan komma åt världs-
fattigdomen. Du som konsument
kommer att få större inflytande.”
Men det kräver ju ingen större

eftertanke för att förstå att dom
ljuger. De enda som tjänar på av-
reglering är kapitalisterna som
äger företagen. Ökad konkurens
leder till kartellbildning och så
småningom till ett nytt monopol.
Men det nya monopolet blir ett
kapitalistiskt monopol och inte,
som nu , styrt av ett åtminstone
ganska demokratiskt styre. När
alla offentliga verksamheter är
utförstäljda kommer vi förmodli-
gen att hamna i en

Kapitalets paradis, avregleringar och fri konkurrens!

korporativistisk diktatur. Styrd
från någon av de europeiska hu-
vudstäderna och sammanhållen
av en stark militärmakt. Om vi får
som socialdemokraterna vill,
med Göran Person i spetsen, så
har EU avreglerat sin offentliga
sektor inom fem år. Det är alltså
hög tid att vi gör något åt saken.
Arbeta lokalt! Bilda nätverk, ta
reda på vad som händer.

För en vecka sedan in-
träffade ett större ström-
avbrott i nordvästra
Stockholm , som varade
ett flertal dagar. I dags-
pressen kunde man läsa:
Avreglerad elmarknad
leder till ökad osäkerhet!

www.motkraft.net/stockholm.



P. Eriksson

Förberedelserna och byggandet
av en ny statsdel i Malmö som
skall fungera som Europas
största bostadsmässa, Bo01, har
kantats av skandaler. Till att börja
med brydde sig inte ledningen
om att det saknades pengar för
att genomföra mässan. Det ord-
nar sig, blev lösningen och så
betalades alla räkningar med
Eurocard. Tanken var att pengar
skulle komma in när mässan väl
öppnade. Detta stoppades då
ingen bank godtog detta som
säkerhet. Nu tvingades Malmö

I Malmö står snart ett nytt bostadsområde färdigt.
Men det är inte meningen att några vanliga män-
niskor skall flytta in i lägenheterna. Dessa är en-
dast avsedda för de rika, ty vanliga arbetare skall
vara glada om de får tag i något bättre begagnat!

stad gå in och låna ut ytterligare
40 miljoner, förutom de 20 miljo-
ner som satsats tidigare. Som all-
tid när samhällets pampar skall
genomföra storslagna projekt
avslöjas omfattande representa-
tion och studieresor världen
över. Till dessa förlustelser fanns
det pengar, men inte till löner åt
de som arbetade. När detta upp-
dagades fick både vd och sty-
relse sparken och Ekobrotts-
myndigheten utreder nu det
inträffade.Det är på tiden att det
byggs extrema lyxlägenheter för

de rika menar projektets vd Al-
lan Karlsson. Han fortsätter;
”Om en vanlig knegare skall köpa
en Mercedes krävs det att det
finns en viss cirkulation. Han kan
aldrig köpa en ny, men en bra
begagnad. Så får man hoppas att
det kommer att fungera på bo-
stadsmarknaden också.” Så för-
söker han motivera att hyran i
den nya stadsdelen för en trea
beräknas ligga på över 20 000 kr
i månaden. Detta är definitivt inte
en åtgärd från det kommunala
bostadsbolaget som minskar
segregationen i det redan starkt
uppdelade Malmö. Men vad bryr
sig bolagets representanter om
detta när kanske självaste Kron-
prinsessan kommer och inviger
mässan.

Gruppboende för rika!

Det senaste delstatsvalet i
Wien blev en stor framgång för
socialdemokraterna SPÖ, som
fick 47 procent och därmed
egen majoritet. Jörg Haiders
högerpopulistiska Frihetsparti
FPÖ förlorade drygt 7 procent
men behåller platsen som näst
största parti med 20 procent av
rösterna. När opinions siff-
rorna visade vart åt det lutade,
valde Haider att göra come-
back.  Detta gjorde han genom
att bl a angripa Ariel Muzicant,
en judisk ledare i Wien. Haider
yttrade följande ”Jag kan inte
förstå hur någon som heter
Ariel kan  ha så smutsiga hän-
der”. Det är alltid skönt att
främlingsfientlighet och rasism
inte ger ett gott resultat.

notiser

15-16 juni håller EU ett stort topp-
möte i Göteborg. Nu är det även
officiellt att det nya högerspöket
från USA, George W Bush, kom-
mer dit. Naturligtvis kommer inte
dessa maktens män och kvinnor
att få äta sin piggvar i fred. Tre
stora nätverk har bildats för att
göra folkets röst hörd.

NGO Forum 2001 består av
etablerade icke-statliga rörelser
från ABF och Barnens rätt i sam-
hället till Medborgarskolan och
Rotary. De ska anordna ett med-
borgarforum en månad innan
toppmötet. De lär inte göra
mycket väsen av sig i juni.

Nätverk Göteborg 2001 är ett
annat nätverk som har ”Sverige
ut ur EU” och ”Nej till EMU” som
huvudkrav. Deltar gör bland an-
nat Nej till EU och KPML(r).

Det tredje nätverket med det
snarlika namnet Göteborgs-
aktionen 2001 är det förmodligen
största och mest intressanta. Det
samlar ett brett spektrum av sam-
hällskritiska, ofta ungdomliga
folkrörelser, miljö- och
solidaritetsrörelser, fackliga grup-
per, socialistiska vänster-
organisationer, etc. Nätverket är

Ge dom fingret i GBG!

spretigt, men tyngdpunkten i
kraven ligger på internationell
solidaritet, miljö och sociala rät-
tigheter.

Hela veckan, 11-17 juni, kom-
mer en mängd aktiviteter att gå
av stapeln i rikets västra storstad.
Workshops, föredrag, debatter
och naturligtvis stora demon-
strationer kommer att hållas. Kom
dit och gör veckan till en folkfest
mot makten!

För info på webben om
Göteborgsaktionen 2001 se:
www.gbg2001.org. Nätverk Gö-
teborg 2001 verkar inte ännu ha
någon egen hemsida. Så har du
inte prickat in denna vecka som
en av semester veckorna är det
dags att göra detta. Ge dom fing-
ret i Göteborg!

De riktigt stora protes-
terna infann sig aldrig
under EU:s toppmöte i
Stockholm. Se till att det
rör på sig i Göteborg i
sommar!

Nils Kullinger

Kanske på en gata i Göteborg?

BAKÅT FÖR HAIDER

Alldeles innan jul läckte upp-
giften ut att företaget tänkte
sparka omkring 2 000 arbetare.
Allt för att snygga till siffrorna,
dvs svetta fram högre vinster
ur färre arbetare. Orsaken
denna gång var att GM ville
minska sin överproduktion av
bilar, ett dilemma hela bilindu-
strin dras med. Konkurrensen
mellan de olika kapitalen, do-
minerade av jättarna GM, Ford
och Toyota, är knivskarp. No-
tan tillfaller som vanligt arbe-
tarna.

Generalsekreteraren i
TGWU, Bill Morris, menar att
stängningen av Luton-fabri-
ken innebär ett brott mot en
överenskommelse från 1998,
som skulle garantera nya mo-
deller för fabriken. I utbyte mot
sänkta löner och nedskurna
semestrar! Efter förhandling-
arna ska 500 Luton-arbetare
flyttas över till IBC-anlägg-
ningen, och andra flyttas till en
Vauxhall-anläggning i
Ellesmere. Resterande lär få
söka lyckan på arbetsförmed-
lingen. Enligt Vauxhalls chef,
Nick Reilly, har facket ”nu
kommit att inse att beslutet om
nedläggning var oundvikligt”.
Den 25 januari protesterade
omkring 30 000 GM-arbetare
runt om i Europa, dock ej i
Sverige, genom en endagars-
strejk, som beräknas ha mot-
svarat en produktionsminsk-
ning på 12 procent den dagen.

ARBETARKAMP I LUTON

”Det är
tuffare
att vara
chef nu”
Percy Barnevik fortsätter:
-Styrelsen måste ställa
sig frågan, vad bidrar

vi med?

Vi ställer oss också frågan,
och en sak kan vi lova.
Det kommer att bli tuffare!



SPORT & KULTUR

I 50-talets USA var rädslan för kommunistisk infil-
tration utbredd. Den fick så stort inflytande att en
mängd kongeressförhör hölls under ledning av den
republikanske senatorn  McCarthy mot misstänkta
kommunistsympatisörer. Nu finns ”The Invasion of
the Body Snatchers” ett gamalt exempel på hur även
film har utnyttjats i jakten på kommunister, på DVD.

sf i kamp mot allt rött

adress:  tidningen folkmakt, box 1412, 751 44 Uppsala nationellt sekretariat:  folkmakt, box 1412, 751 44 Uppsala
hemsida:  www.folkmakt.nu webredaktion:  webmaster@folkmakt.nu e-post till redaktion:  folkmakt_ua@hotmail.com
prenumeration: 100 kr / år stödprenumeration:  200 kr / år medlemskap:  200 kr / år pg:  409 13 49-3
kontaktadresser: folkmakt - göteborg box 1430, 400 20 Gbg folkmakt - malmö box 310 26, 200 49 Malmö
folkmakt - stockholm box 201 31, 104 60 Stockholm folkmakt - uppsala box 1412, 751 44 Uppsala

,

Ola Ekström

notiser

Få filmer beskriver bättre denna
eras kommunistskräck än den
gamla svart-vita science fiction-
rullen ”The Invasion of the Body
Snatchers” från 1956. Filmen re-
gisserades av Don Siegel, som
även är känd för att ha gjort
”Dirty Harry” på 70-talet. ”Body
Snatchers” filmades igen 1978,
denna gång med Donald
Sutherland i huvudrollen, och
den innehöll förutom bättre
specialeffekter också en mer
spännande story. Orginalfilmen
handlar om en småstad i Kalifor-
nien som invaderas av frökapslar
från yttre rymden. Ur frökapsla-
rna kläcks identiska kopior av
stadens invånare som en efter en
ersätter stadens riktiga befolk-
ning. När staden väl tagits över
organiserar kopiorna fraktning av

fler frökapslar till andra städer i
USA för att på så sätt fortsätta
invasionen. Handlingen koncen-

treras kring stadens doktor, som
märker att folk omkring honom
börjar uppföra sig egendomligt

(eftersom de ersätts av kopior
från frökapslarna). Många ser fil-
men som en varning för att USA
håller på att tas över av kommu-
nister som infiltrerar det kapita-
listiska samhällets institutioner.
De som tas över av frökapslarna
förlorar mycket av sin individua-
litet och blir kalla och känslolösa.
De agerar tillsammans för det
gemensammas bästa när de t.ex.
organiserar utskeppning av frö-
kapslar till andra städer. De ”föds
på nytt” i en problemfri värld där
alla är lika. Med andra ord, de har
blivit ”kommunister”.

Man kan dra paralleller mellan
varningarna i den här filmen och
dagens Sverige där Lidingö kom-
mun har beslutat att genomföra
en kampanj i skolorna mot kom-
munismen. En borgerlig repre-
sentant för kommunfullmäktige
säger att ”ungdomen ska vacci-
neras mot irrläror”. Kanske ser
vi snart en svensk variant av ”In-
vasion of the Body Snatchers”
sponsrad av Lidingö kommun
och det svenska näringslivet?

Så verkar tjafset dragit igång om
vilken betal-tvkanal, som ska få
äran att för ett fåtal välbärgade
fotbollsintresserade visa VM-
matcherna 2002. Vi har ju under
alla år varit alltför bortskämda

med att få se alla intressanta VM-
matcher i TV4 eller SVT. Men nu
ska tydligen svenska folket få lov
att vänta tålmodigt på att få veta
vilken svindyr betal-tvkanal de
blir tvungna att abonnera på. Blir
det som fotbollsprofitörerna vill
är risken överhängande att en-
dast fem av de 64 VM-matche-
rna kommer att visas i svensk
markbunden tv, finalen, brons-
matchen, semifinalerna samt
Sveriges tre eventuella grupp-

Fotbollen åt folket!
Svenska folket har de
senaste åren fått vänja
sig vid att TV-rättighe-
terna till de stora folkliga
s p o r t e v e n e m a n g e n
säljs till högsbjudande.

spelsmatcher.
Runt om i världen har Kirch,

den tyske rättighetsägaren fått
anbud på astronomiska belopp.
I den anrika fotbollsnationen Ar-
gentina lär det förmodligen bli
folkstorm av modell värre. Lati-
namerikas kabeldistributör,
Direct TV, vill nämligen ha mot-
svarande fyra miljarder svenska
kronor för löjligt ynka fyra
matcher.

K.Svensson

 sluta dalta
 med de rika!

          www.folkmakt.nu

LÄGRE STRAFF ÅT POLIS

Några poliser som dömts för
misshandel och hot har fått be-
hålla sina jobb som poliser -
och dessutom fått lägre straff
än andra. Att få sparken som
snut räknas nämligen som en
del av straffet. Och när domen
väl avkunnats kan arbetsgiva-
ren ångra sig. Polisen får be-
hålla sin tjänst - och det lägre
straffet. Åklagaren har möjlig-
het att ändra den mildrade på-
följden om polisen får behålla
jobbet. Men straffändring
uppåt har inte skett i något
fall från 1999 eller 2000.

FÖRBUD MOT POKEMON

Den religiöse ledaren Afdul
Aziz Abdullah al-Sheikh i
Saudiarabien har utfärdat en
fatwa, en religiös bannbulla,
mot Pokemon-spel. Muslimer
uppmanas att vara på sin vakt
mot spelet och hindra att barn
kommer över det eftersom spe-
let ”frestar speldjävulen och är
misstänkt judiskt”. Det judiska
inslaget sägs bestå  i att många
Pokemon-kort har sexuddiga
stjärnor, ”en symbol för
sionismen och för den Israel”.

Som svar på sitt skambud om
485 kronor i generella lönepå-
slag, fick statliga LKAB om-
fattande maskningsaktioner
från arbetarna. Enligt Svt-Text
ryktas även om planer på
strejk. Arbetarna krävde i lö-
neförhandlingarna påslag på
mellan 1 500 och 1 800 kronor
mer i månaden. Enligt Norrbot-
tens-Kuriren kostar aktionerna
LKAB omkring 2,5 miljoner
kronor per dygn. Det är nu en
gång så, att det är något spe-
ciellt med kostnaden för
arbetarlöner. Nämligen att det
är just den ”kostnaden” som
skapar vinsterna. Som gruvar-
betarna sa vid storstrejken
1969: ”Det är ju då vi får som
mest gjort, när vi ingenting
gör”.

MASKNINGSAKTIONER!


