Vänsterpress om terrordådet i
Stockholm i april 2017
Terrordådet i Stockholm har upptagit en mycket stor plats i svenska massmedia under den
gångna veckan. Gärningsmannen har gripits (och påstås ha erkänt) och en mängd andra
polistillslag har genomförts och ett stort antal förhör har gjorts. Ett stort antal frågor väntar
dock på svar. Likaså återstår det att se vilka mer långsiktiga konsekvenser som terrordådet
kommer att få, på den allmänna opinionen, och vad gäller polis, övervakning, lagar och annat.
De följande artiklarna visar hur svensk vänster reagerat på dådet, men det sista ordet är
givetvis inte sagt.
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Arbetarmakt
Fördöm terrorattentatet i Stockholm: kamp mot både terrorism och
imperialism
Uttalande
Arbetarmakt 8/4 2017
Våra tankar och solidaritet går till de oskyldiga människor som dödats och skadats i Stockholm i dag, till deras familjer och vänner, och till alla de arbetare som på olika hedervärda sätt
understödjer de drabbade. I skrivande stund är motiv och gärningsmän bakom dådet ännu
okända. I spillrorna efter lastbilens framfart låg oskyldiga stockholmare, och dådet har ingjutit
oro, skräck och utsatt massor av vanliga människor här för traumatiska upplevelser. Tillvägagångssättet och de uppgifter som framkommit om omständigheterna pekar på att det var en
terrorhandling, som, med tanke på tidigare liknande dåd, kanske har islamistisk inriktning.
Om det visar sig vara så bekräftar det helt och hållet islamismens och jihadismens reaktionära
och fascistiska karaktär. Denna politiska strömning kämpar för att upphöja barbariet till
politiskt system och de badar i oskyldiga människors blod för att nå det målet. Dådet i
Stockholm fredagen den 7 april 2017 är oerhört tragiskt, men inte unikt. Vi känner tyvärr igen
mönstret från andra europeiska storstäder, liksom från Irak, Syrien och många andra områden.
Där har salafistiska och takfiristiska grupper om och om igen attackerat marknadsplatser och
köbildningar med vanliga arbetande människor och slaktat dem i hundratals. I Irak lyckades
de till slut provocera fram ett inbördeskrig, när shimuslimska grupper började attacker civila
sunnimuslimer som svar på terroristernas provokationer. Islamisternas terror i Europa är tänkt
att följa samma logik. De vill öka hetsen mot muslimer både från statsmakten men ännu mer
från folket. De högerextrema grupperna hjälper villigt till, genom att hetsa mot muslimer i
allmänhet och öka splittringen mellan olika skikt av arbetarklassen.
Internationella kommunister måste stå emot den reaktionära våg som oundvikligen kommer
att följa om detta visar sig vara ett islamistiskt attentat. Vi måste solidarisera oss med massan
av muslimska arbetare som inte har något med terrorismen att göra. I tider av kaos ser
reaktionen sin chans och det måste vi vara beredda på. Vi måste avslöja skenlösningar som
går ut på att inskränka det demokratiska utrymmet i samhället eller att utöka den borgerliga
statens budget för övervakning eller repression. Vi måste bemöta extremhögerns lögner och
kanske även deras attacker. Vi måste försvara solidariteten med flyktingar och förföljda.
Dessutom gäller det att leverera marxistiska politiska och historiska förklaringar till var
islamismen kommer ifrån och hur den ska bekämpas.
Det vore förenklat och felaktigt att påstå att islamismen är en revolt mot imperialismen. Den
måste i första hand förstås som en metod för maktägande och privilegierade grupper att helt
och hållet monopolisera sin makt i samhället genom att trycka ner arbetarklassen, kvinnorna
och ungdomen. Islamismen beskrivs bäst som en fascistisk rörelse med religiösa förtecken.
Men de imperialistiska staternas utsugning och aggressioner mot den muslimska världen har
förstås försett islamisterna med en möjlighet att blanda bort korten och framställa sig som
antiimperialister.
Vänstern måste vrida antiimperialismen ur händerna på islamisterna genom att själva vara
kämpande och konsekventa antiimperialister. Det duger inte att öppet eller dolt placera
förhoppningar på att imperialistmakterna ska lösa problem i till exempel Mellanöstern.
Militära kampanjer från USA kan inte lösa problemet med Assad lika lite som de löste
problemen med talibanerna eller Saddam Hussein. Rysk imperialism kan inte lösa problemet
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med jihadister i Syrien lika lite som Sovjetunionen löste det problemet genom stormaktskrig i
Afghanistan på 1980-talet. Vägen framåt ligger hos arbetarklassen, socialismen och de
demokratiska krafterna i Irak och Syrien – och världen.
Nu, bättre sent än aldrig, är det också hög tid att städa ut identitetspolitiken ur vänstern och
arbetarrörelsen. Den har slagit blå dunster i ögonen på vänstern och skapat en oförmåga att
konfrontera de miljöer som ursäktar och till och med härbärgerar terroristiska islamistiska
grupper. Vänstern kan inte ha som samhällsförändrande strategi att separera och bevara
traditionella identiteter. Det är att bidra tilll att skapa kulturellt slutna miljöer där islamisterna
kan simma som fiskar i vattnet. Istället för att ge islamisterna egna zoner måste vänstern börja
mobilisera aktivt mot dem, vilket förstås borde ha gjorts för länge sen.
Dagens attack måste, oavsett vilka som visar sig ligga bakom den, fördömas. Och vi måste
vara på vår vakt mot alla de som, medan de allvarligt skadade fortfarande kämpar för sina liv,
söker profitera på den för att föra fram sin reaktionära agenda. Men vägen framåt går inte
genom enighet med våra förtryckare, religiösa eller kapitalistiska sådana, eller genom att
skönmåla den repressiva statliga apparat som, oavsett de viktiga insatserna i den akuta
situationen, inte någonsin kan vara en lösning på den avskyvärda terrorismen. Vår väg är
enighet bland de förtryckta, mot religiös fundamentalism, fascism, imperialism och
kapitalism. Ett första tecken på sådan solidaritet och styrka ser vi i hur stockholmare öppnat
sina hem för varandra och enas i sorg och beslutsamhet mot terrorismen. Nu höjer vi blicken
för en ny framtid, bortom terrorism och barbari.
Arbetarmakts arbetsutskott

Clarté
Terrordådet i Stockholm den 7 april
Förbundsstyrelsen
Clarté-webb 11/4 2017
Clarté delar sorgen och vreden över terrordådet i Stockholm den 7 april. Det är viktigt att
polisen och andra myndigheter inom rättsstatens ramar gör stora insatser för att förhindra nya
illdåd. Vi vill också framhålla att terrorismen har sin yttersta grund i vår tids imperialistiska
krig. Så länge stormakter, i första hand USA, fortsätter att utöva sin våldsmakt kommer nya
terrordåd att födas.
Sverige deltar i dessa imperialistiska uppgörelser, inte minst genom att ansluta sig till olika
Natoinledda aktioner. Det bästa sättet att på lång sikt bemöta terrorn är att bekämpa svenskt
Natosamarbete och bekämpa all imperialism.
Svenska Clartéförbundets styrelse

Flamman
Avpolitisera inte terrorismen
Anna Herdy
Flamman 12/4 2017
IS-fundamentalister och rasister vill samma sak: tvinga fram en konfrontation mellan
”kulturer”, men för att göra det måste de ljuga, ljuga och återigen ljuga. Svaret på det
kan inte vara att säga att de talar sanning.
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På redaktionen, som ligger ungefär en kilometer från Åhléns, var vi inte många kvar i fredags vid 14.53. Min ledarskribentkollega Zina Al-Dewany satt i tunnelbanan, på väg hit för
att vi inför S-kongressen skulle spela in Fredagsmys med Flamman. En annan kollega,
Micaela Kedhammar, hade precis lämnat Drottninggatan innan bilens vansinnesfärd började.
Attentatet riktade sig mot alla som bor och rör sig i Stockholm, ingen åtskillnad gjordes, vi
var alla måltavlor.
Fredagsmyset ställdes in när fönsterrutorna började skallra av polissirener och helikopterdån.
Skräcken satte sig i ryggraden och först senare på kvällen kunde vi lämna redaktionen. Falska
rykten om skottlossningar runt om i stan, som till och med spreds av SVT, spädde på rädslan.
I efterspelet av det fruktansvärda brott som hittills dödat fyra medmänniskor är det viktigt att
inte tappa politiken. IS-fundamentalister och rasister vill samma sak. Samma slags
övertygelse som misstänks ligga bakom 39-åringens vilja att köra 650 meter i full fart genom
en fredagsfull Drottninggata, syns i de misstänkta nazisternas metoder när de försökte bomba
en flyktingförläggning i Göteborg i januari. Söndra, hota och härska. Sprida rädsla. Deras mål
är att tvinga fram konfrontation mellan ”kulturer”.
I efterspelet har vi sett hur rasisttrollen på Twitter och Facebook uppviglar sina följare till
hämndaktioner, något som också bekräftas av Säpo. Men inte bara det. De ljuger och ”fejkar”
fakta. Det har till exempel spridits bilder från brottsplatsen där man photoshoppat in till synes
obrydda muslimer som går förbi offer som ligger på Drottninggatan. Falska vittnesuppgifter
om muslimska män som hoppar ur bilar vid brottsplatsen och skriker. Och som ett brev på
posten: Anklagelser om att PK-media mörkar detta i sin rapportering.
De efterkloka som nu diffust analyserar i termer av ”ondska” gör inget annat än att mystifiera
de här männen, både den uzbekiske 39-åringen och de rasistiska nättroll som uppmanar till
hämndaktioner. Rasisterna är redan i full gång med att basunera ut sina politiska lösningar (ut
med invandrarna, stäng moskéerna) – människor förväntar sig svar på vad vi som samhälle
kan göra för att förhindra att det händer igen. Så vad är det?
Det är uppenbart att vi har en terror-lagstiftning som fungerar i dessa lägen. Den misstänkte
39-åringen hade förekommit i Säpos spaning, men inte med så pass starka bevis för samröre
med terrorister så att han fortsatt var intressant. Så ska det vara. Vi har både åsikts- och
föreningsfrihet i det här landet. Det är viktiga principer att hålla sig vid. När högern nu vill
tävla med regeringen om vem som är hårdast mot terroristerna måste vi till vänster våga stå
kvar, trots att det blåser. Den misstänkte gärningsmannen är förhoppningsvis den som utförde
dådet. Han hittades, han kommer att kunna lagföras och dömas för sina brott.
Den som tror att vi kan förhindra terrorbrott med en strängare migrationspolitik, fler inre
gränskontroller och genom att sätta tiotusentals utvisade asylsökanden i förvar, tror fel.
Terroristerna som sprängde ett flyktingboende i Göteborg kan vi inte utvisa till något annat
land, för de är födda här, precis som några av gärningsmännen på Bataclan, i Paris, var födda i
Frankrike.
Det är inte rätt strategi att utifrån de konkreta omständigheter som gällde just detta attentat
söka en enda lösning på terrorismen – ”hade han bara avvisats när han skulle”. Det går att
komma på en massa omständigheter som hade kunnat förhindra attentatet. Men det blir bara
efterklokhet i ett nötskal. Bättre måste det vara att fokusera på det som terrorister har
gemensamt. Hur blir vi av med viljan att attackera samhället med våld? Hur blir vi av med
grogrunden för terrorism?
Men högern och till viss mån även regeringen gör det lätt för sig. Många väljer nu att lyfta
”avvikandet”, att gärningsmannen, som nekats uppehållstillstånd, inte hittats och utvisats.
Men till Uzbekistan, där flera av de gärningsmän som utfört terrordåd i Europa kommer ifrån,
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utvisar Sverige inte asylsökanden, eftersom det är ett land där man fängslar, torterar och dödar
sina egna medborgare. I tisdags morse fick moderatledaren Anna Kindberg Batra frågan (i P1
Morgon, 11/4, 2017) om inte det innebär ett olösligt dilemma. Hennes svar var tydligt: ”Om
man har fått nej, och inte får vara här och inte av olika skäl kan åka härifrån. Då kan man
ställa sig frågan; varför får man gå omkring fritt? Då kan det vara en fråga att man sätts i
förvar.”
Om det är som polisen säger, att det inom en snar framtid kommer vara många tusentals fler
som får avslag på sina asylansökningar, så vill alltså moderatledaren sätta tiotusentals
personer i förvar. På den här ledarsidan är vi för en reglerad invandring. För att få stanna ska
man beviljas uppehållstillstånd. Men att sätta alla de flyktingar som (på grund av en av
Europas mest restriktiva lagstiftningar) kommer få avslag på sina ansökningar bakom lås och
bom kan inte vara lösningen. Alla flyktingar är inte potentiella terrorister. Att prata om att
sätta alla i förvar blir dock att säga precis det. För mig låter det som en grogrund för terrorism.
Gemenskap och förtroende för varandra – det är svaret på den splittring som terroristerna,
såväl de inhemska som de utländska, livnär sig på. Men det krävs mer för att förebygga att
ytterligare attacker inträffar. Det finns handfasta vänsteridéer för hur man kommer åt terrorism. Här kommer några: Sluta starta krig i fattiga länder. Omfördela makt och resurser så att
Sverige blir mer jämlikt och så att den materiella grunden för att radikaliseras och värvas till
IS eller brunhögern försvinner. Se till att folk på flykt får stanna och får komma in i samhället.
Politik har fört oss hit. En jämlikhetsskapande, rättvis och rättssäker politik kan också föra oss
ur detta

Internationalen
Tillsammans mot hatet
Ledare
Internationalen 13/4 2015

► Reaktionärer vill sprida rädslan
► Trygghet mer än polisresurser
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► Krävs internationell solidaritet
Man kan nästan höra hur hathögern slipar sina knivar. Innan kropparna hunnit svalna börjar
de sitt smutsiga värv: att sprida misstro och hat. På många kommentarfält är stämningen
nästan uppsluppen – och det är ju så klart en slags smutsig seger som högerextremisterna
vinner varje gång hat tar sig uttryck i terror. På samma sätt som de reaktionära jihadisterna ger
rasister vatten på sina hatkvarnar är tillväxten av rasistiska krafter, som för det mesta riktar sig
mot muslimer, precis vad dessa grupper önskar. Det bekräftar deras världsbild och rättfärdigar nya attentat.
Så hoppingivande det då är att se massmanifestationer av kärlek och sammanhållning. Hur
människor vägrar vara en del av hathögerns ”civilisationskrig”. Det är en dragkamp som
pågår, men med så starka solidaritetsuppvisningar som de i Stockholm är det uppenbart att
striden långt ifrån är avgjord. Problemet är bara att hela vår samhällsmodell är på väg i en
riktning som stärker hatets krafter och som undergräver sammanhållning.
Även om fantastiskt många stockholmare och svenskar stod enade mot hatet och våldet är
varken Stockholm en enad stad eller Sverige ett enat land. Istället är Sverige idag präglat av
växande klassklyftor och motsättningar mellan olika grupper. Motsättningar som är formade
av politik. Hur begripligt det än är att söka gemenskap och tröst i en stund som denna är det
inte uppåt vi ska söka allianserna. Vi kan inte acceptera berättelsen att dådet i Stockholm
skulle vara ett ”angrepp på Sverige”. Terrorn är ett internationellt fenomen som skördar liv på
samma sätt och med samma motiv antingen det är i Stockholm, Paris eller Kairo. De allra
flesta som faller offer för de islamistiska fundamentalisternas terror är muslimer – den
wahabitiska terrorn har ödelagt det politiska livet i länder som Pakistan. Att varje dåd görs till
en nationell angelägenhet och att debatterna tillåts fastna kring frågor om polisiära resurser
och övervakning är inte bara sakligt felaktigt – det är direkt kontraproduktivt.
Spontant utförda terrordåd är nästan omöjliga att hindra med maktmedel, hur imponerande
polisen än agerar när de väl skett. Det enda som på allvar undergräver terrorn är ett samhälle
där grogrunden är obefintlig. Och för det krävs social sammanhållning, vilket i sin tur kräver
utjämnade klyftor och att medborgarna förmår känna hopp över sin egen tillvaro, i vilken
stadsdel eller landsända de än råkar vara födda eller bosatta.
Nationellt är en fungerande välfärd den bästa tryggheten vi kan få, även mot terror, men det är
bara solidaritet över gränserna, mellan folkliga krafter och mellan arbetande människor som
verkligen kan få ett slut på den vidriga spiral som nu skruvas upp.
Låt oss vara tydliga. Det som enar offren för terrorn är inte etnicitet utan att det är vanligt
folk som råkar befinna sig på fel plats vid fel tillfälle. Vanligt folk som får betala priset för
hur makthavare spelar schack med hela civilisationer som insats. Vi måste få lov att sörja
tillsammans, men nästa steg är att göra politik av det tillsammans. Endast så kan vi förhindra
framtida offer.

Offensiv
Hur riva upp terrorns rötter?
Arne Johansson
Offensiv 12/4 2017
Det är ännu för tidigt att säga om dådet på Drottninggatan i Stockholm motiverades av
IS. Men attackens mönster har återigen ställt frågan om kampen mot terrorismen högt
på makthavarnas dagordning. Och då är det viktigt att komma ihåg att de reaktionära
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islamistiska gruppernas terrorism också är en produkt av den imperialistiska terrorn
och draksådden i Mellanöstern, Asien och Afrika.
Även om denna har letts av USA och europeiska kolonialmakter som Storbritannien och
Frankrike har Sveriges regeringar låtit sig bli medansvariga genom deltagande i
imperialistiska krig och närmandet till Nato.
Svenska politiker brännmärker med all rätt Putins annektering av Krim som ett brott mot den
internationella folkrätt som stadgas av FN, men har aldrig haft något att säga om de
systematiska övergrepp mot denna som inte minst har präglat USA:s och västmakternas
stormaktspolitik i den båge av instabilitet som sträcker sig från Afghanistan till Mellanöstern
samt Afrikas Horn och Nordafrika.
Till detta kommer den sociala misär, instabilitet och det barbari, som är en konsekvens av
kapitalismens kris, nyliberalism och klimatförstörelse.
Det räcker ganska långt med att påminna om de katastrofala konsekvenserna av USA:s
angrepp mot Afghanistan 2001 och Irak 2003, trots att vare sig dessa länders folk eller
regimer hade något att göra med al-Qaidas terrorattacker.
USA och dess allierade har också ett både direkt och indirekt ansvar för tillkomsten av de två
värsta islamistiska terroristorganisationerna: al-Qaida och Islamiska staten (IS). Al-Qaida,
ledd av den saudiske affärsmannen Usama bin Ladin, var den mest extrema produkten av
CIA:s och Saudiarabiens hemliga krigföring genom ombud mot den Sovjetstödda regimen i
Afghanistan 1978-1989 tillsammans med en uppsjö av fundamentalistiska miliser.
Al-Qaida, liksom andra mujahedingrupper och talibaner som länge hyllades av västliga media
som frihetskämpar, skulle snart vända sig även mot USA. En förs-ta mindre bombattack mot
World Trade Center utfördes redan 1993. Den andra förödande kom, med hjälp av två av fyra
kapade flygplan, den 11 september 2001. Det var fem dagar efter detta som USA:s president
George W. Bush i ett tal på militärbasen Camp David förklarade ett världsomfattande ”krig
mot terrorismen” som han också, antagligen till bin Ladins stora förtjusning, kallade ”ett
korståg”.
Sexton år efter starten på det USA-ledda kriget mot Afghanistan är landet mer instabilt och
osäkert än någonsin sedan talibanerna drevs från makten. Detta trots att USA redan några
månader efter invasionen lyckades få FN-stöd för en mycket stor Natoledd så kallat
fredsbevarande styrka, ISAF, och som även Sverige hela tiden har deltagit i. Som mest
uppehöll sig 100 000 utländska soldater i Afghanistan under 2010.
Det är nu 13 år sedan den USA-ledda invasion av Irak som utan FN-stöd, men med en
”koalition av villiga”, inleddes den 20 mars 2003 efter falska påståenden om att Iraks diktator
Saddam Hussein skulle förfoga över massförstörelsevapen. Även om regimen snabbt störtades
pågår fortfarande ett blodigt krig mot det sunnimuslimska motstånd som först kapats av det
al-Qaida i Irak som inte alls fanns innan och sedan det IS, som muterat ur al-Qaida och
hämtade ny styrka ur det syriska inbördeskriget.
Det råder i svenska och västerländska media en oerhört vinklad beskrivning, som med rätta
ställer Assad, Ryssland och Iran till svars för de ohyggliga civila offren för deras skoningslösa
flygkrig mot de rebeller som nu har besegrats i östra Aleppo och tagit sin tillflykt till Idlibprovinsen, medan nästan ingenting rapporteras om det fasansfulla krig som samtidigt drabbar
civila i det IS-kontrollerade Mosul. Medan den bombattack mot rebeller i den syriska Idlibprovinsen som motiverade Donald Trump till en attack med kryssningsrobotar mot en syrisk
flygbas uppges ha dödat ett 90-tal personer, sägs mycket litet om de 200 civila som
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häromveckan dog i rasmassorna efter en attack av USA-flyg mot IS-kontrollerade delar av
Mosul.
Att de rebeller i Idlibprovinsen som attackerades av Assad tillhör den al-Qaida-styrka som
döpts om till Hayat Tahrir al-Sham tycks från Trumps och Pentagons perspektiv plötsligt
spela mindre roll, liksom att USA i det pågående kriget i Irak strider på samma sida som de
Iranstödda shiamiliser, som i Syrien står på Assads sida.
När maktpolitiska och ekonomiska intressen står på spel, är det detta som förklarar på vilken
sida som deltagarna står – inte den terrorism som utövas av alla sidor. I det lilla världskrig
som hittills i hög grad har förts mellan ombud i Mellanöstern och som från Irak och Syrien
har utvidgats till Jemen och Turkiet står imperialistisk och statlig terror mot lejda milisstyrkors. Med både Erdogans, Putins och nu även Trumps höjda svansföring kan det åter bli
ännu värre.
Att länderna i det Euroatlantiska partnerskapsrådet EAPR 2002 förbundit sig ”att skydda och
främja de grundläggande friheterna och de mänskliga rättigheterna samt rättsstatsprincipen, i
kampen mot terrorism” framstår som ett dåligt skämt. Guantanamo och utomrättsliga mord,
kidnappningar (även av två personer i Sverige) och tortyr med hjälp av allierade diktaturer har
kantat detta krig.
Det brittiska underhusets granskningsrapport av kriget i Libyen visar att den Natokoalition,
som även Sverige deltog i, på samtliga punkter bröt mot den FN-resolution som bara gett
klartecken för ett humanitärt flygskydd av Benghazi. Bland de många katastrofala
konsekvenserna av det libyska sammanbrottet är al-Qaidas och andra extrema milisers
förstärkta ställning i Magreb och Nordafrika. Att någon motsvarande granskning av det
libyska övergreppet inte har gjorts i Sverige är oerhört allvarligt, liksom att det snabba
närmandet till Nato sker helt utan debatt om USA:s och Natos systematiska brott mot
mänskligheten.
Kurvan över terrorismens offer, The Global Terrorism Index, påminner kusligt mycket om
den globala uppvärmningens ”hockeyklubba” som först ökar långsamt åren efter 2001 för att
därefter accelerera rakt upp i skyn från 2008-2009 så att antalet årliga dödsoffer närmast
tiodubblats. De allra flesta offren för denna terror återfinns som förut i länder som Irak,
Afghanistan, Syrien, Pakistan och Nigeria, även om ett ökat antal terrordåd även har drabbat
Europa.
Terrorismen är en följd av en kapitalistisk världsordning i kris och upplösning, även om till
exempel IS kan försvagas och rentav besegras. För socialister är det desto viktigare att se
sambanden. Ett stopp för terrorismen förutsätter ett stopp på de krig och den terror som härjar
i Syrien, Irak, Afghanistan, Jemen och andra länder. Då måste även svenska politikers
medansvar för dessa krig och vapenexporten till dem avslöjas och kopplas till ett skärpt
motstånd mot militär upprustning och svensk Natoanslutning.
Här hemma måste kampen mot rasismen och alla upptrappade försök att skuldbelägga och
utvisa de flyktingar som själva är terrorismens offer gå hand i hand med kamp mot de ökade
sociala klyftor som slår hårt emot fattiga förorter.
Till syvende och sidst är detta också en kamp för arbetarenhet, internationell solidaritet och
socialism.
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Proletären
Terrorn i Stockholm är en väckarklocka
Patrik Paulov
Proletären 11/4 2017
Fredagen den 7 april slog terrorn till i Stockholm. Fyra döda och ett flertal skadade kan läggas
till listan av offer för den religiösa fundamentalistiska terrorismen.
Den misstänkte gärningsmannen påstår sig ha fått order från IS. Samtidigt har IS inte tagit på
sig dådet, vilket de brukar vara snabba att göra. Utredningen lär visa hur det ligger till med
den saken. Helt klart visar dock attentatet i Stockholm att hotet från terrorismen, jihadister
och våldsverkare är en realitet och måste bekämpas.
Terrorattacker från enskilda fanatiker är svåra för ett samhälle att skydda sig mot, men
just attacken den 7 april kunde ha förhindrats. Därför att den misstänkte terroristen
inte borde ha varit i landet. Det fanns ett utvisningsbeslut och efter att 39-åringen
nekades asyl och uppehållstillstånd borde han ha förpassats ut ur landet. Dessutom
vittnar 39-åringens historia om den orimligt långa tid som asylprocesser tar. Dagens
byråkratiska sirapsprocess som kan vara i flera år är både inhuman och kostsam.
Istället för att förpassas ut ur landet kunde 39-åringen gömma sig undan utvisningen. Att gå
under jorden underlättas i ett Stockholm där nyliberalism omvandlat både bostads- och
arbetsmarknad till en kaotisk gråzon där svartkontrakt, slumvärdar och rufflarfirmor gör det
möjligt för tusentals människor att bo och försörja sig utanför det etablerade samhället.
Samtidigt är påståendena från polis och myndigheter att det inte var möjligt att hitta 39åringen efter att han gömt sig svåra att acceptera. Eliten i Sverige har byggt upp ett
monstruöst övervakningssystem där arbetslösa och sjukskrivna kartläggs i detalj. Ute på
arbetsplatserna kontrolleras och övervakas arbetarna för att öka arbetsintensiteten och
lönsamheten.
En gigantisk byråkratisk apparat har byggts upp inom företag, verksamheter och i den
statliga apparaten för att sköta denna övervakning, kontroll och bestraffning.
Arbetsförmedlare, jobbcoacher, personalavdelningar, socialsekreterare och många
andra yrkesgrupper bildar ett skikt som allt tydligare har till uppgift att övervaka,
kontrollera och bestraffa arbetarna och tvinga in folk i det växande låglöneproletariat
som eliten sedan länge velat återskapa i Sverige.
Om en liten del av dessa miljarder som idag läggs på att jaga arbetare istället lades på att jaga
terrorister och se till att hitta de människor som inte ska vara i Sverige, så skulle terrordådet i
Stockholm ha undvikits.
Så har det blivit när Sverige har lämnats i händerna på borgarklassen, som i 30 år har kunnat
driva sin nyliberala offensiv. Arbetarklassens trygghet och säkerhet sätts på undantag när
borgarklassens tryggade vinster och säkrade investeringar görs till alltings mål.
Sverige behöver en arbetarpolitik för trygghet och säkerhet. De miljarder som läggs på
byråkrati och att piska arbetare bör istället gå till verksamheterna där stressade och överarbetande lider under ständigt ökat arbetstempo. Inför sex timmars arbetsdag. Arbete åt alla är
dessutom den bästa medicinen mot både IS-terroristers och kriminella gängs rekrytering.
Staten borde istället för att kontrollera arbetare se till att kontrollera landets gränser. Sverige
måste återinföra det gränsskydd som EU har raserat för att på så sätt stoppa inflödet av vapen
och förhindra att krigsförbrytare och terrorister kommer in i landet.
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Sverige ska inte hålla på att dalta med terrorister genom att ge politiskt, moraliskt och
ekonomiskt stöd till dessa grupper vilket gjorts både när det gäller jihadister i Syrien och
nazister i Ukraina. Terrorister och krigsförbrytare ska ställas till svars för sina brott och
samhället måste skyddas från dessa livsfarliga våldsverkare.
Och sist men inte minst: Sverige måste upphöra att vara en lydstat under USA eller
andra imperialistiska stormakter. När den svenska eliten skickar Jas-plan eller soldater
till stormakternas krig – för att visa sig lojala med Washington eller Bryssel eller för att
göra reklam åt Wallenberg som vill sälja vapen – ökar terrorhotet här i Sverige.
Låt terrorattacken den 7 april bli en väckarklocka. Sverige behöver en politik som sätter
arbetarklassens trygghet och landets säkerhet i centrum.

Revolution (f d Avanti)
Terrorattacken i Paris – hur bör arbetarrörelsen svara?
Uttalande IMT
Revolution 10/4 2017
Klockan 14:53 på eftermiddagen den 7 april åkte en lastbil rakt in i Åhlens City efter en
vansinnesfärd på Drottninggatan i Stockholm. Fyra personer har dött och 15 skadats,
varav nio allvarligt. Vi fördömer detta terrorattentat med all kraft och våra sympatier
är med alla som drabbats.
Under kvällen stod Stockholm stilla. Människor fick promenera när tunnelbanor och pendeltåg slutade gå. Åhlens stängde flera varuhus, och teatrar och biografer stängde. Många höll
sig hemma, och under hashtaggen #openstockholm spreds erbjudanden om tak över huvudet
och transport för de som fastnat i stan. Stockholmsborna visade en spontan solidaritet, även
om många var chockade och skärrade av den dramatiska händelsen. På söndagen hölls en
manifestation för att hedra offren, med en uppslutning på tiotusentals deltagare.
Polisen har gripit en 39-årig man som är misstänkt för attentatet. Mannen ska ha erkänt och
även uttryckt sympatier för den reaktionära terrorsekten ISIS, och de har nu gripit ytterligare
en person.

Ökad repression är ingen lösning
Attacken i Stockholm är den senaste i en rad liknande med fordon. Den första var i Nice i juli,
när en man körde en lastbil in i en folkmassa som firade den franska nationaldagen och
dödade 86 människor. Attacken hade troligtvis organiserats i samarbete med ISIS, som tog på
sig ansvaret.
Detta följdes av attacken i Berlin i december, där en islamistisk terrorist stal en lastbil för att
köra rakt in i julmarknaden vilket resulterade i 12 döda och 56 skadade, och senare attentatet i
London den 22 mars, där en man körde en bil rakt upp på trottoaren, och mördade sammanlagt fem personer. Dagen därpå lyckades man stoppa en man från att genomföra ett liknande
attentat i Antwerpen i Belgien.
Media och politiker har varit snabba att skylla attackerna på "massinvandringen" och
muslimer, och tar händelser som dessa till intäkt för att öka övervakningen och ge polisen
större befogenheter. I Storbritannien ökade man övervakningen av sociala medier, medan man
i Tyskland beslutade att öka övervakningen av asylsökande och inskränka vissa asylsökandes
rörelsefrihet.
I Sverige har polisen och Säpo under flera år gradvis givits ökade befogenheter, genom såväl
Ipred och FRA som de lagar som togs efter attentatet i Paris 2015, som inkluderade bland
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annat just ökad övervakning. Och redan har liknande krav rests i Sverige. SVT intervjuade
"terrorismforskaren" Peder Hyllengren, som tyckte att "extremism möter för litet motstånd i
Sverige". Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson öppnade samtidigt upp för att
förbjuda samröre med terrorlistade organisationer.
Ökade befogenheter för polisen innebär ökade befogenheter att trakassera alla så kallade
"misstänkta terrorister", det vill säga allt som oftast muslimer. Vi har sett exempel på hur
polisen har försökt "stoppa terrorism", efter Parisattentatet 2015 när Säpo gick ut offentligt
med namn och bild på en man misstänkt för terrorism, som sedan visade sig vara helt
oskyldig. År 2011 stormade nationella insatsstyrkan fyra barnfamiljers hus i Göteborg på
inrådan av Säpo, allt på grund av en person som påstått sig höra samtal om planer på ett
bombattentat, men som också det visade sig vara helt falskt.
Den gripna 39-åringen har tidigare florerat i Säpos utredningar, men avskrivits. Detta visar att
det inte går att förebygga terrorism genom mer övervakning, så länge man inte övervakar
samtliga svenskars förehavanden minut för minut.
Det fåtal unga män som blir islamistiska terrorister blir ofta det just på grund av den rasistiska
diskriminering de får utstå i Sverige och andra länder i Europa, i kombination med att
europeiska länder gått ihop med USA för att bomba sönder stora delar av deras hemländer.
Att öka polisens befogenheter att "bekämpa terrorism" gör det ännu lättare för islamisterna att
rekrytera fler till deras vanvettiga terrororganisationer, och det är i själva verket vad dessa
grupper räknar med och hoppas på - splittring längs religiösa linjer snarare än klasslinjer.

Hyckleri från högsta nivå
Samtidigt som vi uttrycker sympati med de drabbade, måste vi prata om bakgrunden till
attacken. Terrorismen är inte sprungen ur intet, och den islamistiska fundamentalismen är inte
skapad ur någon särskild kultur bland folken i Mellanöstern, utan huvudsakligen ur USAimperialismens interventioner i regionen.
De imperialistiska länderna har varit inblandade i att finansiera, bygga upp och utbilda
grupper som är direkta föregångare till ISIS. Detta var från början ett sätt att bygga ett
alternativ till den kommunistiska och vänsternationalistiska tradition som tidigare hade en
massbas i regionen. De gav materiellt stöd till talibanerna i Afghanistan under 80-talet, en
direkt föregångare till al-Qaida och det som senare blev ISIS. De har i nutid gett sitt stöd till
flera olika islamistiska grupper i det syriska inbördeskriget, däribland al-Nusra-fronten.
Men länder som Frankrike, Storbritannien, Tyskland, och i viss mån Sverige bär också ett
ansvar. Samtliga dessa länder har bidragit med trupper eller stöd i USA-imperialismens
invasioner av Afghanistan 2001 och Irak 2003, som destabiliserade hela regionen. Inte minst
regeringen Löfven bär ett ansvar. Den genomför just nu långtgående närmanden till den
amerikanska imperialismens samarbetsorgan Nato, som till sin lista av brott numera kan lägga
aktivt deltagande i den saudiska ödeläggelsen av Jemen.
Saudiarabien har tidigare varit bland de största marknaderna för svensk vapenexport. Hösten
2015 gjorde regeringen en stor sak av att inte skriva på något nytt avtal. Men för att tina upp
de "kyliga" relationerna har därefter otaliga handelsdelegationer åkt dit, och man har bildat ett
svenskt-saudiskt affärsråd. I oktober 2016 berättade SVT att Stefan Löfven, Marcus
Wallenberg (vice ordförande för investmentbolaget Investor) och Maria Rankka (vd för
Stockholms handelskammare) tillsammans skulle dit på besök, för att ytterligare förbättra
relationerna. Wallenberg är en av de som tjänar mest på den svenska vapenexporten.
Samtidigt som regeringen och högern kallar till sammanhållning mot terrorn, samarbetar de
alltså med det land som i årtionden varit bastionen för den islamistiska fundamentalismen och
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reaktionen i Mellanöstern - och en direkt uppbackare av ISIS. Man exporterar även vapen till
Pakistan, där militären har olika former av samröre med otaliga islamistiska miliser, och
Förenade Arabemiraten, som just nu ihop med Saudiarabien bombar Jemen tillbaka till
stenåldern.

Fascister vädrar morgonluft
Hetsen mot muslimer och fler polisinsatser kommer också att uppmuntra till fascistiska
angrepp. Efter Kalla Faktas program där de påstod att Al-Azharskolan i Stockholm lät pojkar
och flickor sitta separerade från varandra på skolbussen, uttalade sig politiker mycket hårt om
skolan på grundval av obekräftade uppgifter. Det tog inte lång tid innan fascistiska Soldiers of
Odin dök upp utanför skolan, och en mamma till en flicka på skolan sa till DN:
"Jag blev så fruktansvärt rädd när jag förstod åt vilket håll det så kallade avslöjandet som Kalla
Fakta gjorde i tisdags barkade åt. Jag tänkte, nej, nu får vi ett nytt Trollhättan, det dyker upp någon
galning som tror att vi är ett gäng analfabeter som indoktrinerar våra barn. Bara timmar senare stod
Soldiers of Odin vid skolgården."

Hetsen mot muslimer föder bara mer terrorism. I Sverige skedde det senaste terrordådet i
oktober 2015, när en maskerad nazist med svärd gick till attack mot mörkhyade på en
invandrartät skola. Trots att tre personer dödades valde Säpo att inte rubricera attentatet som
terrorbrott, till synes bara på grund av att det var en vit terrorist med rasistiska motiv. Precis
som med de hundratals asylbränder som andra nazister tänt på under de senaste åren, markerar
man att det är mindre viktigt så länge det är "svenska" killar som mördar, spränger bomber
och startar mordbränder.
SD och deras rasistiska svans kommer försöka använda detta för att smutskasta muslimer,
men de glömmer att den högerextrema terrorism som deras sympatisörer står för, kostar
ungefär ett liv om året i Sverige. Det största terrorattentatet i Skandinavien under modern tid
genomfördes av Breivik på Utöya, och riktade sig mot ungdomar från arbetarrörelsen. För de
döda spelar det mindre roll om högerextremisterna bekänner sig till islam eller nazism.

På frontlinjen mot "öppna Sverige"
Efter att det framkommit att den misstänkte mannen var just en flykting som skulle skickas
tillbaka, kräver nu både Socialdemokraterna och högern fler poliser, hårdare lagstiftning och
utökade kontroller. Men det är uppenbart att detta inte förhindrar terrordåd. En inte alltför
vågad gissning är att utvisningsbeslut påskyndade den misstänkte mannens radikalisering,
precis som ett utvisningsbeslut pressade en psykiskt instabil man till att utföra dubbelmordet
på Ikea i Västerås 2015.
I januari begick en asylsökande ensamkommande 16-årig pojke självmord i Vännäs, och
dagen efter försökte ytterligare två unga ensamkommande asylsökande pojkar ta livet av sig.
Enligt kampanjgruppen "Vi står inte ut" finns det slutna grupper på sociala medier där
ensamkommande planerar kollektiva självmord. Men inga särskilda utredningar tillsätts för att
komma tillrätta med dessa skriande missförhållanden.
Låt oss komma ihåg att S+MP-regeringen gått i täten när det gäller att bygga högre murar mot
flyktingar, genom gränskontrollerna, försämringarna av asylrätten och EU. EU har gett 27
miljarder euro till Turkiet för att minska mängden asylsökande (personer i behov av skydd)
och upprätthålla en mur mot omvärlden som skulle göra Donald Trump själv stolt. Bristen på
lagliga inresevägar till EU tvingar människor att resa i undermåliga båtar över Medelhavet i
flykt från terror och kaos - där ISIS är en av många grupper de flyr ifrån. Denna statliga
terrorism kostade i genomsnitt 15 liv varje dag förra året.
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Regeringens och högerns uttalanden om att försvara det "öppna Sverige" är ett rent hyckleri.
Det är ett öppet hån mot alla de flyktingar som förvägras sin lagliga rätt till fristad och skickas
tillbaka på grund av de inskränkningar av asylrätten som regeringen infört. Sverige är inte mer
"öppet" eller "demokratiskt" än andra europeiska länder. I den mån det finns något "öppet och
demokratiskt" i Sverige att försvara, står regeringen och högern i första ledet för dess
avskaffande.
Det är en lögn att vi kollektivt "står upp mot terrorismen". Vi kan inte någon enhet med den
regering som säljer vapen till Saudiarabien, eller med den härskande klassen som stöttat dem
från första början. Vi kan inte stödja deras kår av poliser som försvarar deras makt och
privilegier, ser mellan fingrarna med nazistisk terror och utvisar flyktingar till misär,
förföljelse eller säker död. Marxister kämpar för en verklig samling mot terrorismen -- som
bara kan vara den internationella arbetarklassens enhet i kampen mot detta parasitära system.

Avskaffa rasismen och fundamentalismen – avskaffa kapitalismen
Under kapitalismen är det normalt med ekonomisk krigföring, genom tullar, avtal och
handelsbarriärer. Men USA-imperialismens försvagning har rubbat styrkeförhållandena, och
skapat ett utrymme för nya aspiranter på makt i Mellanöstern -- som Turkiet, Ryssland, Iran
och Saudiarabien. I Syrien, Libyen och Irak beväpnar imperialistmakter olika grupper i ett
krig om att ta kontroll över centrala handelsvägar eller resurser.
Terrorismen är ett symptom på kapitalismens kris. I Mellanöstern kopplar högerextremistiska
islamister sin retorik till islam och framställer sig gärna som antiimperialister. Men dessa
människor har aldrig haft något att göra med antiimperialism. Faktum är att islamistisk
fundamentalism har alltid varit ett verktyg för västvärldens imperialism i Mellanöstern. Utan
direkt stöd från västvärldens imperialism och deras knähundar i Mellanöstern, skulle dem inte
överleva en enda dag.
En ny ekonomisk kris står och väntar runt hörnet, där fattigdomen och eländet sprider sig, där
högerextrema grupper kan bränna asylboenden ostraffat och där polisen kan prygla människor
i förorten ostraffat - i ett sådant läge är det inte märkligt att det finns en liten, om än marginell,
publik för dessa gruppers idéer i Europa. I den meningen är de högerextrema nationalisterna
och de islamistiska fundamentalisterna beroende av varandra för att polarisera samhället längs
nationella och religiösa linjer snarare än klasslinjer.
Vår första uppgift är att stå emot alla försök att använda terrorattentatet för att inskränka
demokratin, öka övervakningen eller ge polisen fler befogenheter. Detta är inte bara
verkningslöst mot terrorism, utan kommer kunna användas mot alla som den borgerliga staten
upplever som fientliga. Det inkluderar vänsteraktivister, men också på sikt vanliga arbetare
som strejkar eller demonstrerar. Regeringen försöker redan koppla ihop nazistisk och
islamistisk terrorism med vänsterns självförsvar under den kreativa beteckningen
"våldsbejakande extremism".
Vår andra uppgift är att besvara propagandan från den SD-svans som kommer försöka
använda terrorattentatet för att hetsa mot muslimer och invandring. Vi måste förklara att de
verkliga ansvariga till kaoset i Mellanöstern befinner sig i Europa och USA, som cyniskt
förser de mest reaktionära elementen med pengar och vapen för att främja sina egna intressen.
De flyktingar som kommer hit måste vi organisera och dra in i en gemensam kamp, mot våra
exploatörer och förtryckare i den härskande klassen.
Det finns inget annat sätt att stoppa terrorismen på än att krossa det system som skapar den.
Kapitalismens kris drar in hela världen i arbetslöshet och fattigdom, men också krig och
misär. Rosa Luxemburg sa en gång att mänskligheten står inför valet mellan "socialism eller
barbari", vilket är en passande beskrivning av den nuvarande situationen. Den enda utvägen är
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en socialistisk revolution, och det enda sättet att hedra offren för terrorattentatet i Stockholm
och förebygga fler dåd är att kämpa för socialismens seger i Sverige och internationellt.




Mot rasism och försök att splittra arbetarklassen!
Ned med islamistisk terrorism och imperialism!
Mot kapitalismens barbari - för en socialistisk revolution!

