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...NÄR DU FÅR OVÄNTAT BESÖK
DETTA ÄR BARA NÅGRA AV DE LÄNDER

SOM FÅTT OVÄNTAT BESÖK AV USA

Kina 1945-46
Korea 1950-53
Kina 1950-53
Guatemala 1954
Indonesien 1958
Kuba 1959-60

Guatemala 1960
Kongo 1964
Peru 1965
Laos 1964-73
Vietnam 1961-73
Kambodja 1969-70

Guatemala 1967-69
Grenada 1983
Libyen 1986
El Salvador 1980
Nicaragua 1980
Panama 1989

Irak 1991-99
Sudan 1998
Afghanistan 1998
Jugoslavien 1999
Afghanistan 2001
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Det amerikanska telecom-fö-
retaget Flextronic har återigen
visat på kapitalismens
arbetarfientliga logik. Företa-
get skall säga upp 1600 per-
soner i Kumla, Katrineholm,
Karlskrona, Västerås och
Visby med anledning av att de
skall flytta produktionen till
länder där arbetarna inte får
vara med i facket och har
ännu sämre avtal än i Sverige.
Arbetare tvingas konkurrera
mot arbetare, något som känns
igen ganska väl vid det här la-
get. I Aktuellt 7/8 intervjuas
först vice klubbordförande i
Metall på Flextronic i
Katrineholm och från hennes
sida kunde man kanske för-
vänta sig lite hård kritik mot
företaget, men icke! Likt ett
lamadjur står hon och mumlar
om att man nu skall skapa ”de
bästa möjliga förutsättning-
arna för de anställda”, hon an-
tyder också att de nog får
vara beredda att flytta till en

annan kommun för att få ar-
bete. Återigen bevisar facket
att de inte kan företräda den
ilska som förmodligen finns
hos de anställda. Sedan blir det
inte precis bättre när Aktuellt
intervjuar den ledande S-poli-
tikern i samma kommun (som
för övrigt liknade en gris).
Denne börjar tämligen osam-
manhängande svamla om
infrastrukturen mellan Stock-
holm och Nedre Sörmland,
något som knappast de an-
ställda som just blivit uppsagda
lär tycka är speciellt intres-
sant! Den s.k arbetarrörelsen
är fullständigt oförmögen att
ta tag i de arbetandes intres-
sen när de hunsas hit och dit,
blir pissade på, lovade saker
men sen ändå bara utsugna.
Vi vill ändå tro att historiens
vingslag i slutändan kommer
att visa på att de enda som
kan företräda arbetare är de
själva.

Flexibel och Fattig!

Muslimska reaktionära
extremistgrupper under led-
ning av oljemillionären Usama
bin Laden utpekas som an-
svariga, men några överty-
gande bevis har hittills inte
lagts fram.

Bara av mängden bin Laden
skämt och fotomontage som
cirkulerar på arbetsplatser
och på internet, kan man nog
våga dra slutsatsen att det
finns en och annan som tycker
att USA helt enkelt fått vad
dom förtjänat. Men flinet stel-
nar snabbt om man tänker ef-
ter bara en liten smula.

De personer som kapade de
fullsatta passagerarplanen
och körde dem in i hus som
var arbetsplatser för tiotusen-
tals människor tog inga som
helst hänsyn till sina egna el-
ler andras liv, tvärtom utför-
des attentaten vid niotiden på

morgonen, när man kunde
räkna med att de aldrig så
symboliska tornen var som
mest fulla med folk.

På samma sätt som USA ti-
digare har ”bombat Saddam
och Khomeini”, två herrar
som, såvitt folkmakt känner
till, lever och frodas än idag,
medan de civila bomboffren
är begravda och glömda, på
samma sätt kör reaktionära
muslimer flygplan och tidigare
lastbilar in i WTC, som får
symbolisera den store satan,
de otrognas herravälde och
dödar tusentals civila av bara
farten.

megafonen...
I fall någon till äventyrs
skulle ha sovit under en
sten de sista veckorna, kan
vi berätta att den 11 sep-
tember 2001 kapades fyra
Boeingplan och krashades
in i World Trade Center-
skraporna i New York res-
pektive i Pentagon, usa’s
försvarshögkvarter i Wash-
ington.

I överklassens positionskrig
om världsherraväldet är det
alltid oskyldiga arbetare som
får betala i slutändan.

Kapitalismen är ett i grunden
människofientligt system där
liv dagligen offras för ekono-
miska och/eller politiska vin-
ster. Det systemet kan inte
krossas eller ens rubbas ge-
nom terroraktioner, utom möj-
ligen i förvirrade oljeshejkers
våta drömmar.
Arbetarklassens själv-
organiserade kamp är den
enda framkomliga vägen till
ett bättre samhälle.

Återigen har kapitalismen visat att vi i arbetarklassen
inte är något annat än förbrukningsvaror, som kan kas-
seras när det börjar kärva i profitmaskineriet. Och detta
trots att det är vi som svettats ihop deras feta konton.
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”I början av september
stannades vid två tillfällen
monteringsbanorna vid
SAAB Automobile i Troll-
hättan på grund av att de
inte fått det material de
skulle från en av sina un-
derleverantörer. Underle-
verantören i fråga var Lear
Corporation, även de från
Trollhättan. Orsaken till
stoppen var att så många
som 25 procent av de ca.
500 arbetarna vid Lear var
sjukskrivna. Detta på grund
av deras ohållbara arbets-
situation.
Istället för att försöka lösa
problemen med den värde-
lösa arbetsmiljön gick
facket tillsammans med fö-
retaget ut med att plikt-
trogna och lojala arbetare
skulle få 1 000 kr. om de
inte var frånvarande.”

Nu vill polisen stoppa försälj-
ningen av sina nya fina
teleskopbatonger till allmänhe-
ten. Anledningen är att de är
livsfarliga att använda! Som
om de inte är lika farliga i hän-
derna på polisen. Det har ju
dessutom visat sig vara livs-
farligt att ha poliser gåendes
lösa bland vanligt folk.

När det gäller att stoppa för-
säljningen hänvisar man till
knivlagen där det står att ”för-

Det står nu klart att det inte
blir något åtal mot de poliser
som sköt rakt in i den flyende
folkmassan under eu-toppmö-
tet i Göteborg. I humanism-
ens namn skall man ju inte
döma sjuka individer som inte
kan ta ansvar för sina hand-
lingar. Demonstranterna däre-
mot har visats sig vara oer-
hört friska med tanke på de
hårda straff som utdömts på
löpandeband.

Den som följt utvecklingen i
samhället har på senare tid
kunnat noterat att polismak-
ten uppvisat tydliga symptom

notiserDet är något sjukt med polisen
Förundersökningen mot de
poliser som avlossade
sina tjänstevapen rakt in i
en flyende folkmassa
läggs ned. Det är någon-
ting som inte är friskt.
Tidningen folkmakt har un-
dersökt vad som döljer sig
under polishjälmen.

Det verkar fattas vitala delar

på den fruktade ”Mad Cop
Disease” , MCD. Vi har ju fått
vänja oss vid symptom som
darriga avtryckarfingrar, van-
föreställningar, svåra minnes-
förluster och spasmiska arm-

ryckningar, vilket resulterat i
ivrigt utdelade batongslag.
Farsoten tros även ha nått
nordliga delar av Italien under
sommaren. Det är dags att
sätta polismakten i karantän.

Det är mera som är sjukt...
säljning av föremål som är sär-
skilt ägnat att framkalla fara
för liv och hälsa är förbjudet.”

I dagsläget kan vem som helst
köpa dessa batonger, men en-
dast polisen får använda dem.
Enligt Bengt-Åke Nilsson
(varför har alla poliser
dubbelnamn?) vid piketsnuten
i Skåne så får polisen bara slå
mot ”mjuka kroppsdelar”, t.ex
aldrig mot huvudet. Det bud-
skapet tycks med Göteborgs-
händelserna i färskt minne
knappast ha nått ut till några
större polisgrupper. Batongen
är hopfällbar och har en stål-
kula längs fram och den är lätt
böjlig för att ge en bra snärt,
något som alltför många har
erfarenhet av. Kanske behö-
ver snuten få smaka på sin
egen medicin?

Polisen försöka stoppa för-
säljningen av sina
nyframtagna batonger till
allmänheten. Detta med
hänvisning till att de skulle
vara livsfarliga att använda.
Men det är inte tal om att
batonger i polishänder kan
vara farliga för oss.

Nu har skolorna kommit
igång igen efter det långa
sommar lovet, så även kom-
vux. På sina håll har det
dock dykt upp oväntade för-
ändringar. Tidigare har, som
alla vet, komvux fungerat
som ett ställe där kassa
gymnasiebetyg kunnat läsas
upp för oss som saknade
motivationen. Men nu skall
komvux förändras och med
det chansen att läsa upp sina
betyg. Hädanefter tar man
ut en avgift på 500 kr/kurs,
och är man heltidsstude-
rande innebär det kurs-
avgifter på ungefär 3000 kr/
termin. I Åtvidberg delas
det ut ytterligare ett slag
mot de komvuxstuderande.
Där tvingar man elever som
vill läsa engelska att inför-
skaffa en dator med ett spe-
ciellt ljudkort, då undervis-
ningen skall ske med hjälp
av cd-rom. Problemet är
inte teknikfientlighet. Pro-
blemet består i att folk
tvingas sluta skolan för att
de inte har råd  att köpa sig
en dator. Datorer borde
tillhandahållas av skolan.

Komvux bara för rika

Judaspengar
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vi anser:
Samhället som vi lever i är
uppdelat i klasser baserade på
rikedom och makt: den sty-
rande borgarklassen, mellan-
skikten och arbetarklassen.
Borgarklassen äger företagen
och snor åt sig alla de vinster
vi skapar genom vårt arbete.
Mellanskiktens funktion är att
administrera utsugningen.
Denna samhällsordning,
kapitalismen, är orsaken till de
flesta problem vi upplever värl-
den över. Detta kan bara lösas
genom att arbetarklassen tar
makten från borgarklassen. För
det krävs klasskamp.
Den socialdemokratiska
reformismen fungerade bara så
länge det fanns ekonomiskt ut-
rymme att ge oss välfärd. Öst-
stats kommunismen har visat
att den inte är något alternativ,
utan bara ett nytt sätt att för-
trycka människor. Den revolu-
tionära socialismen är det enda
alternativet till kapitalismen.
Borgarklassen tjänar på att vi
splittras pga ras, kön, ålder. Vi
måste övervinna dessa barriä-
rer. Att kämpa emot kvinnoför-
tryck, rasism och andra
förtryckande ideologier är en
självklar del av klasskampen.
Politiker och fackpampar
slåss for sina intressen, inte
våra. Det enda hoppet ligger i
skapandet av en bred, själv-
ständig motmakt mot
borgarklassens härjningar. En
verklig förändring kan bara ske
genom att vi i arbetarklassen
organiserar oss själva,  på våra
arbetsplatser och i våra bo-
stadsområden. Istället för att
vädja till politikerna att de ska
göra något måste vi själva ta
itu med de problem vi upple-
ver, genom att gemensamt be-
kämpa de som är skyldiga till
problemen: borgarklassen. Det
finns inget alternativ.
Folkmakt är inte en organisa-
tion som alla andra. Vi är fram-
för allt en ideologisk organisa-
tion vars huvudsyfte är pro-
paganda och diskussion. Vi
tror inte att organisationer el-
ler partier kan eller ska leda
kampen för socialism - för detta
ändamål måste arbetarklassen
själv organisera sig.

Den riksbekante Roger
Franson, kristdemokratisk le-
damot av Uppsalafullmäktige
har gjort det på nytt. För några
år sedan hävdade Franson att
kvinnomisshandel orsakas av
att kvinnor är ragator. Efter
nya idiotiska uttalanden skör-
dar Roger Franson  beröm-
melse igen. Under ett full-
mäktigesammanträde fram-
förde han teorin att homo-
sexualitet är en psykisk stör-
ning. I nästa andetag varnade
han han för att muslimernas
växande inflytande i Sverige

Att kristdemokraterna är en
grupp som enbart består
av dårar är knappast nytt.
Nu har ”rikshjonet” Roger
Fransson återigen visat var
partiet står. Kanske kan
den hjälpsamme Fransson
se till att det inte finns
några kristdemokrater kvar
efter nästa val.

Kd:are - en psykisk störning?

snart kommer leda till att
månggifte blir tillåtet.
Vi inom folkmakt vill göra den
reaktionära kristna dåren en
tjänst. Vi erbjuder oss att
trycka upp en raket i

kristdemokratens rumpa som
skickar honom hem till Her-
ren Gud i paradiset. Detta
borde vara en lösning som
gynnar oss alla.

Det finns på tok för många kristdemokrater

Sedan Hells Angels ledare
Thomas Möller uteslöts ur
Folkpartiet har det inte direkt
vimlat av liberala ljushuvuden
på den politiska arenan.
Väljarsiffrorna för detta
obskyra parti närmar sig,  helt
följdriktigt 4% spärren och
därmed borde liberalismen
anses vara död i Sverige. Här-
omveckan föreslog en av par-
tiets företrädare, med anled-
ning av att polisen tvingats
bära numrerade hjälmar, att
demonstranter som maskerar
sig också skall bära numre-
ring.

Folkmakts merchandise kom-
mer givetvis att börja sälja
numrerade rånarluvor, efter
folkpartistiskt direktiv inom
kort.

Registrering av vårdarbetareFlera dårar
Ingen av oss är nog motståndare till bättre vård. Frågan
är bara hur vi skall nå detta. Chefen för söcialstyrelsens
tillsynsavdelning, Lennart Rinder, tycks tro att redan hårt
pressade och underbemannade vårdarbetare gör ett
bättre jobb om de riskerar att prickas. Bättre vore kan-
ske att friställa Rinder och satsa mer resurser i vården.

Socialstyrelsen utreder om
farliga vårdarbetare ska re-
gistreras i ett ”riskregister”.
Chefen för tillsynsavdelningen
vid socialstyrelsen, Lennart
Rinder, anser att ett register
behövs. Till att börja med vill
han bara att legitimerade
vårdarbetare skall prickas och
registreras för inkompetens.
Detta kommer med stor sä-
kerhet även inkludera vård-
biträden om förslaget antas.
Vi säger bara som vi alltid har
gjort: underbemannad perso-

nal kan i längden inte göra ett
bra jobb. Den här Lennart har
säkert aldrig satt sin fot på ett
vårdhem, än mindre torkat skit
och delat ut tunga mediciner
under hård tidspress. Är det
några som skall registreras
och prickas är det dumdryga
byråkrater och politiker som
gör våra arbetsplatser sämre.
Att slussas runt till olika ar-
betsplatser genom så kallade
pooler gör ju inte heller saken
bättre för patienterna. Jävla
nolla!


