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Vänsterpress om valet 2018
– Del 1
Artiklarna nedan utgör en första valkommentar. Eftersom fortfarande inte ens alla röster är
sluträknade, kan det bli ändringar i mandat m m. Det är heller inte klart vilken slags regering
som kommer fram ur detta. Därför kan vi emotse fler kommentarer, analyser m m under de
kommande veckorna och denna artikelsamling kommer därför sannoliket att följas av fler.
Martin Fahlgren 14/9 2018
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Flamman
Dödläge
Tor Gasslander
Flamman 13/9 2018

Ett stukat S, ett framgångsrikt V utan samarbetspartners och fyra Allianspartier som
låst fast sig med motsatta ställningstaganden. På det ett SD som ytterligare stärkt sin
vågmästarroll. Det är läget efter söndagens riksdagsval. Resultatet: det kan dröja innan
Sverige får en ny regering.
Det råder, som väntat, ett visst mått av förvirring efter söndagens val. Varken det rödgröna
eller det blå blocket har tillräckligt många mandat för att få egen majoritet.
På måndagskvällen gjorde ett korrigerat misstag i en lokal valresultaträkning att gapet mellan
de vänsterblocket och högerblocket ökade något från den tidigare prognosen. De röda hade på
tisdagen 144 mandat mot alliansens 142. 63 kvarvarande mandat tillföll SD. Då var
utlandsrösterna ännu inte räknade.
Därmed råder ett dödläge. Alliansen vill bilda regering. Socialdemokraterna vill leda en
regering och Sverigedemokraterna vill inte släppa fram en regering som inte ger dem
inflytande.
Socialdemokraterna säger sig vilja bilda en blocköverskridande regering, men får än så länge
svagt gensvar från Liberalerna och Centerpartiet – åtminstone inte offentligt.
Lo ställer sig bakom S
Även LO ställer sig bakom idén om en blocköverskridande regering. Trots ett rejält tapp,
framförallt till SD, är S fortfarande största parti inom LO med 38 procent av rösterna, enligt
SVT:s vallokalsundersökning.
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Och trots de rykten om motsatsen som publicerades dagar innan valet i Svenska Dagbladet,
valde Stefan Löfven på valnatten att sitta kvar som statsminister.
– Svensk demokrati fungerar så att regeringen finns kvar också efter valdagen. Jag och min
regering leder landet, konstaterade han i sitt tal på Socialdemokraternas valvaka på
Färgfabriken i Stockholm.
Daniel Suhonen, chef på den fackliga tankesmedjan Katalys, menar att Stefan Löfvens vägran
att avgå tvingar L och C att välja sida.
– Det handlar ju om att göra priset högt. Då får de avsätta honom. Då får de rösta bort
honom, tillsammans med SD. Och sen får de helt enkelt tillsätta Kristersson, med hjälp av SD,
och sen får de rösta igenom en budget, med hjälp av SD. Och då har de ju visat vart de står.
Då är ju SD en del av ett borgerligt regeringsunderlag, säger Daniel Suhonen till Flamman.
Både Liberalernas Jan Björklund och Centerpartiets Annie Lööf har gång på gång under
valrörelsen avfärdat tanken på att regera med aktivt stöd från Sverigedemokraterna.
– Vi kommer inte att förhandla eller samarbeta med SD. Nu väntar samtal mellan Alliansens
fyra partier och regeringspartierna, sa Annie Lööf till Dagens Industri dagen efter valet.
Några eftervalsanalyser är ännu inte klara. Men Daniel Suhonen har åtminstone en del klar:
Socialdemokraterna har övergett sin ”själ” – att vara det parti som har ambitionen att samla
landets lönearbetare.
– Socialdemokratin och alla andra partier för den delen börjar och slutar med politik. Man
måste ha en politik som har ambitionen att vinna majoritet. Inte att vara största parti i något
slags samlingsregering, säger han och fortsätter:
– Min analys är att vad som skulle krävas för det är att man på riktigt skulle skapa en politik
som gynnar den undre halvan, eller den stora majoriteten löntagare. Det har man misslyckats
med.
För Vänsterpartiet, som rent resultatmässigt gör ett succéval, är utsikterna att få vara med och
styra i en regering små. S tycks i ord och handling sikta mot mitten, och Alliansens partier
kommer troligen inte vilja samarbeta med V, om ens med S.
Inga tydliga alternativ
När den här tidningen publiceras är det lite drygt en och en halv vecka kvar till riksdagens
öppnande. Vi det laget ska riksdagen utse en talman – som ska utse den som får göra första
försöket att pussla ihop en regering.
Men enligt Ulf Bjereld, S-märkt statsvetare vid Göteborgs universitet kommer det mest största
sannolikhet inte finnas något svar på regeringsfrågan ens då. De finns helt enkelt inga tydliga
regeringsalternativ.
– Det enkla svaret är nej, säger han till Flamman.
Ulf Bjerelds stalltips är att Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna kommer att rösta
bort Stefan Löfven som statsminister när riksdagen öppnar efter valet, men inte förmå att
presentera ett eget hållbart regeringsalternativ. I det fallet får Stefan Lövfen i stället leda en
övergångsregering tills ett sådant regeringsförslag finns på plats.
Hur ett sådant förslag kommer att se ut är ännu oklart. Enligt Ulf Bjereld har partiernas
ställningstaganden under den gångna valrörelsen gjort det omöjligt att bilda regering så länge
inte någon backar.
– För att bilda en regering måste partier överge positioner som de har intagit väldigt hårt. Och
för att de ska kunna göra det på ett legitimt sätt och se sig själva, sina väljare och sina
medlemmar i ansiktet måste den här frågan ha fått gå några varv, så att man åtminstone har
försökt bilda den regering man vill, säger han.
– Det här kommer att kunna ta tid.
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Fyra vägar ut
Flammans ledarskribenter
Flamman 13/9 2018
Mörkret sänker sig och utrymmet för vänstern tycks krympa. Anna Herdy, Judith
Kiros och Per Björklund om de öppningar som kan leda vänstern ut i ljuset.
Ingen är valnattens vinnare. Arbetarrörelsens partier samlar ungefär lika många väljare som i
förra valet. Men styrkeförhållandena partierna emellan har förändrats något. Tyvärr beror inte
detta på att V har gjort några större inbrytningar i S:s väljarkår eller vunnit över väljare från
högerblocket, utan främst på att man vunnit tidigare Fi-väljare och förstagångsväljare.
Socialdemokraternas förväntade genomklappning kom inte. Högkonjunkturen hjälpte antagligen till, men också en valrörelse där huvudkonflikten stod mellan välfärd och skattesänkningar. För det kan vi tacka den interna S-kritiken mot vårens ensidiga fokus på straff, lag och
ordning, men också Vänsterpartiets opinionsframgångar som knuffade S i rätt riktning.
Klassisk vänsterpolitik med breda reformer som familjeveckan bidrog till den bästa valspurten
som ”partiet som inte kan valspurta” förmått.
Socialdemokraternas ”framgång” säger också något om hur djupt rotad arbetarrörelsen ännu
är i Sverige. Men det är inget som kan tas för givet. Till följd av SD:s inbrytning i LOkollektivet röstade en majoritet av arbetarna på borgerliga – bruna eller blå – partier för första
gången, enligt SVT:s vallokalsundersökning. En sådan utveckling är ett dödligt hot mot
arbetarrörelsen.
I ett öppet parti måste det finnas utrymme för en livlig eftervalsdebatt. Trots att detta är det
bästa valet för Vänsterpartiet på mycket länge så var det många som blev besvikna. Skulle det
inte gå ännu bättre? Att säga ”Hurra vi växer, nu kavlar vi upp armarna och kämpar på”
räcker inte när arbetarrörelsen pressas tillbaka och fascisterna vinner ny mark. Vi måste också
ställa svåra frågor om partiets och den breda vänsterns strategi. Här följer några punkter som
kan vara en början:
1. Fira framgångarna men blunda inte för begränsningarna
Att Vänsterpartiet går framåt är självklart positivt. Stora framgångar i såväl Stockholm och
Göteborg som mellanstora städer som Umeå (16,2 procent) och mindre orter som Hällefors
(21,0 procent), Ajreplog (27,0 procent) och Sorsele (37,1 procent) talar för att rätt politik och
organisering kan överbrygga den växande klyftan mellan storstäderna och resten av landet.
Men samtidigt som vi firar måste vi erkänna att det finns hinder för att V ska växa ännu mer.
En sådan gäller stödet på landsbygden. Även om undantag finns, särskilt i norr, så finns ännu
fler orter och regioner där det i stället är SD som intar en dominerande roll när S kollapsat. En
lika viktig begränsning är stödet bland LO-medlemmar. I SVT:s vallokalsundersökning har
Vänsterpartiets stöd bland arbetare legat konstant på 9-10 procent de fyra senaste valen,
samtidigt som Sverigedemokraternas ökat från 3 till 26 procent.
Det här är något som måste tas på allvar. För vissa är förklaringen enkel: skadlig ”identitetspolitik” och liberal migrationspolitik har skrämt bort arbetarklassen från V. Det är en farlig
förenkling som spelar den konservativa högern i händerna. Men det betyder inte att vänsterns
oförmåga att fånga upp LO-medlemmar som övergett S inte är ett reellt problem.
En förklaring kan vara partiets stora kommunikativa fokus på allmänna välfärdsfrågor och
hjälp till de svagaste i samhället; glasögonbidrag, gratis mediciner till barn och busskort på
sommaren – snarare än konflikten mellan arbete och kapital och arbetsmarknadsfrågor som
delade turer, A-kassan, visstidsanställningar och lönedumpning. Arbetarrörelsens solidaritet
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och välfärdsprojekt handlar inte om att tycka synd om nån stackare, utan om att gemensamt
skapa bättre villkor och ett bättre samhälle.
En annan förklaring kan vara bristande representation. Den besvärade tystnaden när
dominansen av akademiker och yrkespolitiker på riksdagslistor och höga positioner kommer
på tal måste ersättas av ett målmedvetet arbete för att skapa ett parti för alla. Det är ologiskt
att säga att representation är viktigt när det gäller kön men låtsas att det inte spelar roll när det
gäller klass och yrkeserfarenhet. Det finns gott om vänsterpartister som arbetar fackligt, men
kanske kan de lyftas fram mer än i dag.
2. Släpp sargen
V måste vara redo att utgöra en riktig vänsteropposition, oavsett om det blir en mittenregering
eller en blåbrun sådan. I dag utgår alla från att Vänsterpartiet skulle släppa fram en regering
med S, Mp, C och L. Men ett starkare V kan och bör ställa krav för att göra det. Eftersom en
sådan regering kan få igenom sin budget utan V:s stöd riskerar partiet annars att bli helt utan
inflytande under den kommande mandatperioden. Frågan borde därför ställas redan nu om
vilka som är partiets röda linjer. Släpper V fram en regering där Annie Lööf är arbetsmarknadsminister eller till och med statsminister, till exempel? Kan man villkora stödet med att
kräva att regeringen håller tassarna borta från områden som traditionellt sett ligger på
arbetsmarknadens parter?
Men att vara riktig vänsteropposition handlar inte bara om taktik under de närmaste veckorna.
Det handlar också om politik. En av de största besvikelserna i valrörelsen var velandet om
EU-motståndet. Att låta rasisterna diktera villkoren för vad som är möjligt och därmed överge
sina ideologiska och demokratiskt fattade beslut är inget ett vänsterparti bör syssla med. Jonas
Sjöstedt skulle vara en utmärkt budbärare av ett rimligt EU-motstånd och skulle kunna bilda
opinion mot EU precis som partiet gjort förr. Just nu finns det ingen rimlig EU-linje, för alla
partier utom SD har släppt frågan. Principfastheten som Vänsterpartiet har visat i många
andra frågor den senaste mandatperioden måste också gälla EU.
En av de stora konflikterna mellan V och S under den gångna mandatperioden har varit frågan
om höjd kapitalbeskattning. Samtidigt har Vänsterpartiet – för att visa sig regeringsdugliga –
ställt sig bakom det så kallade överskottsmålet. Därmed stödjer man att staten betalar av på en
historiskt låg statsskuld samtidigt som behovet av investeringar i välfärd, infrastruktur och
klimat är enormt. Det ironiska är att Vänsterpartiets acceptans av det finanspolitiska ramverket kommer samtidigt som allt fler ekonomer och näringslivsföreträdare kritiserar de
svenska partiernas överdrivna sparnit. Mycket talar för att högkonjunkturen snart är över. Då,
om inte förr, bör Vänsterpartiet vara pådrivande för att staten ska låna mer för att investera i
framtiden.
3. Överskatta inte SD – underskatta inte fascismen
Efter valet 2010 var vi chockade över att SD kom in i riksdagen, efter 2014 för att de växte så
mycket och nu, 2018, applåderade halva V-valvakan när SD ”bara” fick 16 procent i TV 4:s
vallokalsundersökning. SD:s idéer och perspektiv normaliseras inte bara i samhällsdebatten:
nu har den konservativa falangen i KD vunnit och Moderaterna låter i många frågor identiska
med SD. Den här politikens framgångar gör också att vi blir vana vid att känna rädsla. Men
SD:s egna självbild om ett ostoppbart, konstant växande parti måste brytas. Valet 2018 blev
inte den framgång de hoppats på.
Om vi överskattar stödet för SD riskerar vi att spela med i partiets egen berättelse om en
rörelse som likt ett naturfenomen inte går att stoppa. Men vi ska inte heller underskatta de
växande auktoritära, fascistiska tendenserna och strömningarna vi ser i dag. Det är oroväckande när till exempel public service backar undan för rasisternas problemformulering och

5
när högern gör allt för att relativisera SD genom att sätta likhetstecken mellan dem och
Vänsterpartiet.
När samtliga av Alliansens partiledare klämmer in ”extremistparti” framför Vänsterpartiet i så
gott som varje intervju de gör finns det naturligtvis en anledning till det. Det är för att kunna
säga att sossarna minsann har samarbetat med ett extremistparti, så därför kan vi jobba med
det andra. För den breda vänstern gäller det därför att inte hamna i en diskussion om huruvida
Vänsterpartiet är extremister eller inte – syna i stället taktiken för vad den är och vad den vill
åstadkomma.
4. Bygg rörelse och parti
Det senaste året har inte bara handlat om valet, utan också om rörelser som tillsammans har
satt agendan. Ung i Sverige, Nätverket Försvara strejkrätten och de många MeToo-uppropen
har satt sin prägel och format debatten på ett bra sätt. Vänsterpartiet tjänar på att fortsätta
stötta, ta aktiv del i och bygga vidare på rörelseaktivismen vänsterut.
I Sollefteå kommun ökade Vänsterpartiets valresultat i riksdagsvalet från 8,8 procent till 15,4
procent – i samma kommun har partiet varit mycket tydliga i från om BB Sollefteå och stött
ockupationen som fortfarande pågår där. Partiföreningens medlemsantal har dessutom ökat
med 20 procent. Även i Umeå har Vänsterpartiet vuxit. Umeåbon Erik Persson, från podcasten Apans anatomi, lyfter på sin Facebook fram det faktum att det är på samma platser som
rörelserna har verkat som stödet till partier till vänster om S också har ökat. Partier som kan
lyssna till och förvalta kraven från den rika flora av utomparlamentariska rörelser som finns i
kommunen växer. De utomparlamentariska rörelserna vidgar utrymmet för vad som kan
uttryckas, vilka krav som kan ställas, och vilken värld som upplevs som möjlig. Det är särskilt
viktigt i en period då vänstergrupper som Ingen människa är illegal och Allt åt Alla – eller till
och med den antirasistiska stiftelsen Expo – misstänkliggörs och stämplas som extrema.
Att bygga allianser med andra rörelser har alltid varit avgörande för arbetarrörelsens partier.
Vänsterpartiet, som är det mindre av de två, får heller inte underskatta hur viktig den egna
aktivismen är för att vinna stöd för sina politiska förslag. Det förtroende som V byggt upp i
många kommuner runt om i Sverige måste fortsätta växa, genom en stark synlig närvaro
lokalt. Det man gör måste spela roll. På många platser gör V lokalt väldigt mycket bra – ändå
lyfter det inte i valen. Vill partiföreningen slippa ställa sig frågan ”Varför ser inte väljarna allt
bra vi gjort?” även i valrörelsen 2022 så måste partiföreningen kombinera aktivismen med
parlamentarismen. Prata och argumentera för politiken, visa på resultat och stå stadigt i sitt
lokalsamhälle varje dag fram tills nästa val.

Flamman har intervjuat ”11 vänsterprofiler om valet och kvalet”. Här redovisar vi bara två
av dem.

”Framtiden kommer kräva någon form av katastrofkommunism”
Johan Persson (intervju)
Flamman 12/9 2018
Vad hände och vad gör vi nu?
Varför gick det som det gick i valet?
– Det mest slående är rörelsen från de två traditionella statsbärande partierna.
Socialdemokraterna och Moderaterna ser för första gången sedan det proportionerliga
valsystemets införande år 1911 ut att få färre än 50 procent av rösterna tillsammans. Ändå är
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förändringarna mindre än jag hade förväntat mig. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna
ökade inte lika mycket som jag hade trott.
– Att de historiska block som administrerat kapitalismen efter 1945 har allt svårare att
fungera är genomgående i väst. I Sverige visas det framförallt genom att de reaktionära och
konservativa krafternas allians med liberala-borgerliga krafter krackelerat. Sprickan går rakt
genom Moderaterna.
– Att Kristdemokraterna inte bara klarar spärren utan även ökar är ett mysterium som jag inte
har någon förklaring till.
Vad vill vi aldrig se igen i en valrörelse?
– Jag hade hoppats kunna svara ”Miljöpartiet och Kristdemokraterna” men får nöja mig med
att önska en valrörelse som handlar om politiska frågor i stället för potentiella regeringsunderlag och där inte media och övriga partier gör allt för att sätta Sverigedemokraterna i centrum
för alla diskussioner.
Din största rädsla framöver?
– En storkoalition där Sverigedemokraterna lyckas etablera sig som den enda oppositionen
mot etablissemanget. Än värre vore om Vänsterpartiet skulle sätta sig i en regering med
Löfven och låta en vandöd socialdemokrati suga livet ur dem likt de gjort med Miljöpartiet de
senaste fyra åren.
Vänsterpartiets framgångar är positiva men vi behöver en vänster som inte nöjer sig med att
agera vänliga pådrivare åt en döende socialdemokrati utan som förbereder sig på att faktiskt ta
makten.
När ljusnar det och vad kommer vi få se då?
– Det gäller nu att hålla fast vi det som Gramsci, med hänvisning till Romain Rolland,
kallade intellektets pessimism och viljans optimism. Den ekonomiska, klimatologiska,
politiska och ekologiska kollapsen ligger på många sätt inte i framtiden, den är bara ojämnt
fördelad över världen. När kapitalismens historia en gång skrivs kommer början till slutet
antagligen förläggas någonstans innan 2018.
– I den hinduiska mytologin berättas om demonen Raktabīja som för varje blodsdroppe han
spillde på marken födde tusen nya demoner. Fascisterna och nationalisterna är demonerna
som föds ur den döende världsordningens sår. För att besegra Raktabīja skapades gudinnan
Kali. Så måste en ny vänster födas som kan dansa på demonernas lik.
– Feministiska och socialistiska rörelser växer redan, tillsammans med en radikal rörelse för
klimatomställning.
– I Storbritannien deklarerade nyligen skuggfinansministern John McDonnell att
socialistordet inte längre är förbjudet i debatten. Med över en halv miljon medlemmar har
Labour blivit Europas största politiska parti och en revitaliserad folkrörelse.
– I Förenta staterna, vinner socialister parlamentariskt inflytande samtidigt som en våg av
strejker spritt sig bland landets lärare.
– Mexiko, världens tionde folkrikaste stat, har för första gången sedan 30-talet en
vänsterpresident och socialister kontrollerar många av de lokala församlingarna.
– Även i Sverige finns rörelser som ger hopp. Det är allt från Doroteaupproret till BBockupationen i Sollefteå och kampen mot hyreshöjningar och renovräkningar.
– Framtiden kommer kräva någon form av katastrofkommunism, en rörelse som kan besegra
den katastrofkapitalism Naomi Klein beskrivit. Människorna som tar över ödetomter i Detroit,
ruinstaden som den utlokaliserade amerikanska bilindustrin lämnade efter sig, och odlar
grönsaker åt sina barn är en bild av vad vi behöver. De fröna måste vi börja så nu.
– Det kommer inte bli enkelt, men vad har vi för alternativ?

7
Vad är ditt råd till den som känner att den bara måste göra någonting?
”If a bandit comes to my house and I have a gun, I cannot shoot the shadow of the bandit; I
have to shoot the bandit. Many people lose energy and effort , and make sacrifices combating
shadows. We have to combat the material reality that produces the shadow.”
– Amilcar Cabral.

”SD har framförallt kriget i Syrien att tacka för sina framgångar”
Kajsa Ekis Ekman (intervju)
Flamman 12/9 2018
Vad hände och vad gör vi nu?
Varför gick det som det gick i valet?
– Det går inte att förstå. Vi har haft en kokande sommar där fläktarna sålt slut och stora delar
av Sverige drabbats av skogsbränder och ändå riskerade Miljöpartiet att åka ut ur riksdagen.
Kristdemokraterna har inte gjort något bra och har skämt ut sig i debatt efter debatt och ändå
ökar de – kanske är det moderater som trodde att de skulle åka ut och stödröstar? Vad gäller
Vänsterpartiet tyckte jag att förra valets valkampanj var bättre, men kanske är det många som
är missnöjda med Socialdemokraterna och MP som nu går till V. Jag tror inte alls att det är
alla reformer som V lyckats driva igenom. Det tror nog de som sitter i riksdagen, men de
flesta människor har inte koll på sånt. SD har framför allt kriget i Syrien att tacka för sina
framgångar. Men ingen fattar hur saker hänger ihop. Imperialisterna krigar och förstör i
Mellanöstern och Asien, sedan tar de inte emot några flyktingar själva. Sverige gjorde det på
ett bra sätt, både med voluntära insatser och offentliga. Det som inte funkade var att man
outsourcade mottagandet till kapitalister som fakturerade skyhöga belopp vilket gjorde att
kommunernas kostnader ställdes mot andra utgifter. Detta kopplat till det finanspolitiska
ramverket enligt vilket kommuners budget måste gå i balans är lika med ett recept för att
ställa grupper mot varandra i svåra tider. Jämför man med hur kriget i Jugoslavien gav bränsle
åt Ny Demokrati så ser man att stödet peakar just efter ett mottagande för att sedan sjunka, så
SD kommer nog aldrig att nå så höga siffror igen.
Vad vill vi aldrig se igen i en valrörelse?
– Fejkprofiler på sociala medier som låtsas vara riktiga personer. Extremhögern har medvetet
gått in för den här strategin för att ge intrycket av att de varit fler än de är – och maskerat sig
som ex-muslimer, kvinnor, arbetare och andra grupper som de har brist på. Det är allt för lätt i
dag att sitta en timme och skapa ett hundratal profiler på Twitter, Facebook och Disqus, och
det räcker med tio inlägg under en känd politikers tweet eller på en stor tidnings Facebooksida
för att ge intrycket av att ”såhär tycker folket”. Jag är övertygad om att detta har påverkat
både politiker och mediehus till att få en känsla av vad ”folket” prioriterar för frågor och
därmed vrida debatten åt det hållet, vilket sedan gör att riktiga människor tror att detta är de
viktiga frågorna.
Det här förklarar naturligtvis inte hela SD:s framgång men politiker, media och allmänhet
utan kunskaper om hur sociala medier kan manipuleras kan lätt tro att dessa är riktiga
människor. Jag tror att om inte storföretag som Facebook och Twitter och stora mediehus
skärper sin policy, måste staten gå in och göra Bank-ID obligatoriskt för att ens logga in på
nätet, så att allt du gör kan spåras till dig. Det här kommer ju förstöra anonymiteten naturligtvis, men frågan är om det inte kommer vara det enda sättet att stävja näthat, barnporr och
massiv politisk manipulation i framtiden.
Din största rädsla framöver?
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– Att det ska bli en borgerlig regering med SD. Ökade klassklyftor kopplat till ett skuldbeläggande av flyktingar och boende i förorter kommer skapa en ond spiral. Det har varit
intressant att se hur mycket borgerligheten har gått in på psykologi snarare än konkreta
förslag: det har varit ”hårdare straff” utan att de ens vet om vad straffen ligger på i dag, ”nu
tar vi tag i Sverige” när de vill sälja ut det lilla vi har kvar, och i valstugorna har de stått och
mässat om ”skärpta krav” på bidragstagare och sedan när de får frågor vet de inte ens att det
finns krav! Det är ju redan reglerat i Socialtjänstlagen 4 kap 1. att ingen får bidrag utan att stå
till arbetsmarknadens förfogande, och visa detta. Det är till och med så hårt att om du säljer
din kropp och köparna swishar betalningen, kan socialen se att du har en inkomst och neka
dig försörjningsstöd, vilket ju kan hålla fast dig i prostitution. Samhället är otroligt hårt som
det är, och just det gör ju att det finns en allmän känsla av förlorad kontroll. Då har borgarna
gått in för att måla ut det som att man kan bara gå och hämta ut bidrag utan någon motprestation och att de fattiga är slöa och bortskämda.
När ljusnar det och vad kommer vi få se då?
– Jag är ganska glad än så länge över att de rödgröna fick mer än de blåa och att det gick så
bra för vänstern!
Vad är ditt råd till den som känner att den bara måste göra någonting?
– Ja, en lärdom av valet är att det är viktigt att organisera sig. Fackligt, politiskt eller i någon
folkrörelse. Det behövs mer vanliga människor i politiken, inte broilers. Ni som är med i
politiken redan, ni måste sluta vända er inåt och tro att ni är med i en klubb av likasinnade. Ni
måste ut och rekrytera och försöka få med alla möjliga människor. Ni som är med i lokala
partiföreningar, försök att göra utåtriktade aktiviteter typ loppis, studiecirkel, picknick, fotboll. Sen tror ju jag att om vänstern ska kunna bli en folkrörelse måste man fokusera på
minsta gemensamma nämnare. Det kan vara olika på olika ställen, men ofta handlar det om
resursfrågor, klassfrågor, vård, skola, omsorg. Acceptera att människor är olika och att det är
intresset som förenar oss, inte ideologi. Samt satsa på långsiktighet. Många strömmar till efter
ett val, ge dem en uppgift så stannar de kvar!

Internationalen
Fyra svåra år framåt
Ledare
Internationalen 13/9 2018
Den samlade högern är valets vinnare
Socialdemokraterna är inte att räkna med
Räkna med klasskamp
Det blev ett mer normalt val än väntat, även om man nog borde sätta citationstecken på
begreppet ”normalt” i det nya politiska landskapet. Inget parti åkte ur riksdagen, de tre största
partierna förblir desamma, trots förändrade procenttal. Summa summarum är det ett resultat
som varje parti utom kristdemokraterna förmodligen upplever som en besvikelse. Ändå bör
valet vara en väckarklocka för alla progressiva, det är allvar nu!
Vänsterpartiet lyckas växa trots ett väldigt ogynnsamt politiskt klimat, men de fångar inte upp
det samlade tappet från F!, S och MP. Om deras tillväxt skall kunna räknas som en framgång
beror på hur de väljer att förvalta alla sina nya medlemmar och om de vågar spela någon
större roll än en fördubblad Kamrat fyra procent. Sverigedemokraternas nationella revolution
låter vänta på sig, men det var trots allt högern och reaktionens val. En höger som förvisso
sitter i en parlamentarisk rävsax mellan de liberala och de konservativt nationalistiska
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strömningarna – hur de än kommer vända sig väntas hårda interna motsättningar och
svekkänslor bland väljarna. Men det kommer märkas av framöver.
Göran Greider skrev i Dalademokraten (9/9) att Sverige med det här valresultatet blivit ett
högerland. Det är ett påstående värt att utveckla. Ett högerland innebär inte bara att det
samlade högerblocket är betydligt större än det röd-gröna, utan också att socialdemokratin
inte längre är den givna referenspunkten i politiken. Det är i så fall en roll som socialdemokratin på egen hand övergivit, i sin väljarjakt har partiet blivit ett i mängden för allt större
väljargrupper. I den enorma ivern att bryta upp blockpolitiken kommunicerar nämligen partiet
inte bara pragmatism, utan också att det inte råder någon artskillnad mellan SAP och
borgarna. Väljare kanske går till SD i protest, men när de stannar där är det för att de bytt
sida. Därför bör inte opinionsundersökningarna som visade ett SD på tjugofem procent ses
som en falskt alarm, utan som ett konkret hot. I det Sverige som ligger utanför storstäderna är
partiet nu fullständigt etablerat.
Det fanns en gång en grundtanke med att bilda politiska partier och det var att representera ett
program och ett särskilt samhällsintresse och sedan söka stöd för sin politik hos den allmänna
opinionen. Vänsterpartiet gjorde detta i årets val och belönades (liksom C och KD). Man kan
absolut hävda att de borde varit ett tydligare vänsteralternativ, en skarpare klassröst för den
lönearbetande befolkningen, men att inte anpassa sig var i sig ändå ett framgångsrecept i ett
val dominerat av allt annat än progressiva vindar och huvudfrågor. Socialdemokraterna
representerar numera bara en vilja att styra och en beredskap att svänga i när sagt vilken fråga
som helst de tror kan gynna partiets popularitet. En socialdemokrati som vill vara relevant om
fyra och åtta år är beredd att gå i opposition på ett eget politiskt program, istället för att bilda
en svag regering på politik som inte gör någon väljargrupp nöjd. Detta lär dock inte hända.
Det tyska scenariot att bilda storkoalition med borgarna mot en ständigt växande
nationalistisk höger tycks tydligen allt för attraktivt för att kunna motstås. Allt, inklusive den
egna framtiden, är värt att offra på maktens altare.
Nej hoppet får sökas på annat håll än i Socialdemokraterna. För nu kommer det an på
rörelserna; fackföreningskämpar, organiserade hyresgäster, folkbildare och kanske även alla
de tusentals som partiorganiserat sig under valupptakten att bygga de motkrafter som behövs.
Den samlade högern, trots alla dess interna motsättningar, kommer att kunna enas i alla
nyliberala frågor de gemensamt omhuldar. Det kommer bli fyra hårda år oavsett vem som
bildar regering. En enda kärnfull mening finns att ta med sig från Stefan Löfvens tal under
valnatten, ”sörj inte, organisera er”. Där skall vi ta honom på orden. i.

Erkänn katastrofvalet, Vänsterpartiet!
Per Leander
Internationalen 13/9 2018
Även om Vänsterpartiet gjorde relativt bra ifrån sig i vissa lokalval, är resultatet i riksdagsvalet inget annat än en katastrof. De inför valet så optimistiska opinionsmätningarna som sa
att V skulle få över 10 procent visade sig helt fel. Istället landar det på strax under 8 procent,
vilket visserligen är en ökning med 2,2 procentenheter, men långt ifrån den framgång som Vledningen nu försöker framställa det som.
Dessutom hade vi ett val i vilket Sossarna och Miljöpartiet tappade stort, och där även de
flesta av Feministiskt Initiativs tidigare anhängare hade gett upp. Tillsammans har dessa tre
”rödgrönrosa” partier tappat 7,8 procentenheter, men av dessa var det alltså bara 2,2 som
valde att gå till vänster. Att man inte lyckades locka över fler måste ses som ett enormt
misslyckande.
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Den lilla skara som ändå valde att lägga sina röster på Vänsterpartiet och därmed bidrog till
det lilla uppsvinget, gjorde alltså det som en sorts proteströrelser mot sina gamla partier. Det
rör sig om en handfull gamla vänstersossar som tröttnat på Löfven, besvikna miljömuppar,
samt vi andra inom den bredare vänstern som inte identifierar oss med Vänsterpartiet men
ändå röstar på dem i brist på bättre alternativ.
Det är alltså röster som lades helt utan entusiasm och kan inte räknas som något riktigt stöd
för den nuvarande V-ledningen. Vänsterpartisterna måste inse och erkänna detta, inte minst
för sig själva.

”Fantastiskt valresultat för Vänstern i Stockholm”
Per Leander
Internationalen 13/9 2018
Vänsterpartiet ökade till 13 procent i kommunen och 14,6 procent i landstinget
Rikard Warlenius nöjd med resultatet men osäker om rödgrönrosa får fortsätta
i Stockholm gick Vänsterpartiet framåt och ökade från 9 till 13 procent i kommunvalet.
Internationalen har talat med Rikard Warlenius, som är vice gruppledare för V i Stockholm
och partiets miljötalesperson.
Han är mycket nöjd med resultatet, även om det ännu är oklart om han kommer att få fortsätta
som fullmäktigeledamot, eller i opposition.
– Vänstern gör ett fantastiskt bra val. Det bästa resultatet på flera decennier. Vi är fullmäktiges tredje största parti. Vi är det parti som ökar mest i Stockholm. Vi fick 13 procent i
Stockholms stad som helhet, och ser man till vissa stadsdelar så är vi faktiskt det största
partiet i många valdistrikt. Ser man till hur människor har röstat i landstinget också så har vi
ännu större stöd där, 14,6 procent, säger Rickard Warlenius.
– Sen är det tråkiga att de rödgrönrosa ändå förlorar majoriteten i Stockholms stadshus. Men
vår uppfattning är att vi ändå kan fortsätta att styra tillsammans. Det är många kommuner som
styrs av de största minoriteterna.
Huruvida de rödgrönrosa får behålla makten i Stockholms stad beror på om Alliansen väljer
att samarbeta med Sverigedemokraterna, eller inte.
– Gör de det så har vi så klart ingen chans, för då får ju de majoriteten. Men i så fall sviker de
sina väljare på ett gruvligt sätt, för Alliansen i Stockholm har varit tydliga med att de inte
tänker samarbeta med SD, säger Rikard Warlenius.
Ytterligare ett frågetecken är Miljöpartiet, som även har börjat diskutera med de borgerliga
partierna om samarbete.
– Miljöpartiet vill i alla fall utröna möjligheten att hitta nån slags majoritetsstyre som skulle
innebära att borgerliga partier skulle vara med och styra, och då vet vi inte om vi kommer att
ingå i en sån eventuell uppgörelse. Jag tycker att det vore väldigt synd om det blir så. Jag tror
att även Miljöpartiets väljare, och Socialdemokraternas väljare, förväntar sig att vi ska
fortsätta att styra tillsammans för en rödgrönrosa politik. Jag tror också att vi har bra
förutsättningar för att göra det, trots att vi inte har egen majoritet.
Vad vill ni göra de fyra åren som kommer nu, om ni får fortsätta?
– Vi vill fortsätta att bygga hyresrätter och utveckla staden. Vi vill ta stora nya kliv i klimatomställningen, vi vill satsa på välfärden, inte minst förskolan. Vi vill bedriva
vänsterpolitik helt enkelt och visa att hela Sverige inte är lamslaget av ökad högerpopulism,
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utan att vi kan fortsätta att driva en konstruktiv rödgrön politik, säger Rikard Warlenius som
tycker att speciellt den rödgröna bostadspolitiken har varit framgångsrik i Stockholm.
– Vi har ju verkligen fått fart på bostadsbyggandet. Bostadsbristen är ju ett av Stockholms
stora problem, men nu byggs det lika mycket som under miljonprogrammets dagar och det
byggs väldigt mycket hyresrätter. Förra året var en majoritet av de nya bostäderna som
markanvisades hyresrätter. På bostadssidan har vi också sett till att stoppa alla utförsäljningar
av allmännyttan och ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter, och det kommer vi fortsätta
med. Vi har också sänkt inkomstkraven för att få hyreskontrakt så att även folk med lägre
inkomster ska kunna få bostad, säger han.
– Och för mig som är engagerad mycket i miljö- och klimatfrågor har det varit ett väldigt
viktigt beslut att få igenom att kolkraftverket i Värtahamnen, som står för ungefär en tredjedel
av Stockholms utsläpp, ska läggas ner. Det är tänkt att göras senast 2022, och om vi får sitta
kvar tills dess ska vi se till att det blir så.

Rättvisepartiet kraftigt framåt i Hammarkullen
Anders Karlsson
Internationalen 13/9 2018
Vänsterpartiet fick 12,5 procent (+3,1) i kommunvalet i Göteborg. Men hur gick det för
övriga vänstern? Socialistiska Partiet (SP) ställde inte upp så de partier det handlade om var
Kommunistiska Partiet (KP) och Rättvisepartiet Socialisterna (RS).
KP fortsatte sin kräftgång och denna gång landade man på 1659 röster (0,5 procent), i
jämförelse med 1833 röster (0,6 procent) vid valet 2014. Partiet lyckades inte i någon vidare
mening suga upp vänsterväljare som är motståndare till tågtunneln Västlänken. I Kortedala –
undertecknads hemvist – är KP det parti som varit mest synligt i gatubilden och
vardagskampen de senaste åren. KP var också det enda parti som hade valstuga på Kortedala
torg. Men, trots det, erhöll man inte mer än 2,3 procent i sitt starkaste valdistrikt i Kortedala.
RS i sin tur verkar att ha gått sensationellt bra i sitt starkaste fäste i Hammarkullen. Partiet
befinner sig i kategorin ”Övrigt” som ännu inte särredovisats, men det mesta tyder på att man
gjort en rejäl framryckning.
I valet 2014 var Hammarkullen uppdelat i två distrikt. I ”Hammarkullen Västra” återfanns
10,7 procent i övrigt, varav RS erhöll 7,67 procent. I ”Hammarkullen Östra” uppgick övrigt
till 10,0 procent varav RS erhöll 7,7 procent.
I årets val är Hammarkullen indelat i tre valdistrikt och andelen i kategorin övrigt är betydligt
högre: I ”Hammarkullen Västra” handlar det om 19,3 procent (näst största tal), i
”Hammarkullen Östra” om 12,7 procent och i det nya distriktet ”Hammarkullen Centrum” om
14,2 procent.
Allt talar också för att RS denna gång är än mer dominant bland övriga partier: SP – näst
störst 2014 – ställde inte upp, Öppna Göteborg, som 2014 totalt i Göteborg fick 6070 röster,
finns inte längre och Piratpartiet, som 2014 totalt fick 1626 röster, syns inte längre och borde
ha minskat rejält.
År 2014 erhöll RS i kommunvalet totalt 886 röster. Denna gång redovisas 3 699 röster (1,1
procent) i kategorin övrigt. Vilka andra partier kan då, förutom RS, ha fått en hel del röster?
Ja, förutom Piratpartiet, borde det handla om Djurens Parti som 2014 fick 784 röster.
Mitt tips är att RS tar runt hälften av övriga röster, passerar KP och landar en bit över 1 800
(0,6 procent). Dock är såväl KP som RS fjärran från kommunal representation. För att ett parti
ska kunna ta säte i kommunfullmäktige behövs det i runda tal 6 000 röster.
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Blockpolitiken föddes ur klasskampen
Lars Henriksson
Internationalen 13/9 2018
Utgången av årets riksdagsval var ingen överraskning: en stor högermajoritet i Sveriges
riksdag. Samma läge som de senaste fyra åren med andra ord. Med den stora skillnaden dock
att socialdemokraternas fortsatta nedgång, SD:s uppgång, tillsammans med högerförskjutningen av hela det politiska fältet gjort det möjligt och tänkbart med ytterhögerallians i
regeringsställning genom öppna eller tysta överenskommelser. Det skriver Lars Henriksson.
Talande för socialdemokratins försvagning både opinionsmässigt och politiskt var att de redan
innan valet öppnade för att samregera med de borgerliga partierna. Med landsfaderliga fraser
som att ”blockpolitik fördummar” söker sig Stefan Löfven och socialdemokratin allt längre
från det enda som visat sig vara en framgångsväg för vänstern – en politik som tydligt gynnar
den stora majoriteten av befolkningen och söker deras aktiva stöd. En klasspolitik med andra
ord. Blockpolitikens rötter är nämligen att det finns klasser med motstridiga intressen.
Motsatsen är tanken att vi alla sitter i samma båt och att politikens uppgift är att få
maskineriet att fungera så smidigt som möjligt. En syn på politiken som utgår från de stora
företagens och bankernas behov och som delas av i stort sett hela det politiska
etablissemanget. Där finns ingen maktkamp, inga klassintressen och framför allt, inget behov
av att organisera några folkliga rörelser.
Detta är vad som lagt grunden till socialdemokraternas långsiktiga nedgång, särskilt sedan de
anammade de nyliberala dogmerna i början av 80-talet. När (s)-ledningen nu sträcker ut
händerna högerut är det ett försök att skaka av sig det sista av klassbaserad politik, Något som
mycket väl kan vara det slutgiltiga steget ut i samma svarta hål som partikollegorna i
Frankrike, Holland och Grekland försvunnit i.
I en mansålder har den borgerliga dominansen förstärkts, genom ideologiskt malande, ett
rullande politiskt systemskifte och direkt klasskamp från företagen. Avgörande för att det
lyckats är att socialdemokratin och de flesta fackliga ledningar slutit upp kring den politik
som kapitalet internationellt dikterat med nedskärningar, privatiseringar och
marknadsanpassning. Det senaste årets debatt om strejkrätten som utmynnade i sommarens
gemensamma förslag från arbetsgivare och fack är bara ett litet men tydligt exempel på hur
långt det gått.
Varje anpassning till ”konkurrenskraft” och företagsintressen i namn av ”svenska intressen” –
det må vara i frågor om arbetsrätt, vapenexport eller flyktingfrågor – från socialdemokrati och
fackföreningsrörelse, försvagar den kollektiva grund arbetarrörelsen vilar på. Det förskjuter
makten från arbete till kapital, stärker individualismen och nationalismen och lägger en grund
för nya höger-ras. Tillsammans med det politiska systemets avdemokratisering och att det
socialdemokratiska toppskiktet numera självklart rör sig genom svängdörrarna mellan
näringsliv och politik ökar avståndet till en allt mer maktlös och misstrogen arbetarklass.
Uppgiften för alla som inte vill kapitulera inför högerns försök att släppa loss en ny våg av
klasskamp, mot människor och miljö, är att på bredast möjliga sätt organisera motståndet mot
den kommande offensiven. Att fortsätta göra motstånd mot privatiseringar och nedskärningar
i välfärden. Att försvara arbetsrätten på varje punkt. Bygga den klimatrörelse som så desperat
behövs. Bekämpa förtryck av alla sorter mot olika grupper inom klassen.
Oavsett vad som händer i riksdagens korridorer är detta vad vi behöver göra, idag, i morgon
och i åratal framåt. I vardagen, på arbetsplatserna, i folkrörelser av alla slag och även i form
av politiska enhetsinitiativ. Som socialister ankommer det på oss att visa hur detta kräver att

13
vi ifrågasätter kapitalets makt. Att vi inte nöjer oss med att minimera skadorna och förlusterna
utan sätter som mål att ena den stora majoriteten för sina gemensamma behov och långsiktiga
intressen.

Socialdemokrati är självbedrägeri!
Kjell Östberg
Internationalen 13/9 2018
Alla utropade sig som bekant som segrare under valvakan i söndags. Till och med socialdemokraterna som kunde redovisa sitt sämsta valresultat sedan den allmänna rösträttens
genomförande jublade. Att efter två katastrofval tappa ytterligare närmre tre procent,
motsvarande bortåt 300 000 röster, betyder tydligen ingenting bara för att man klättrat upp
några procent från opålitliga opinionsundersökningar.
Krismedvetandet är obefintligt trots att partiet kommer att förlora regeringsmakten efter bara
fyra år. 200 000 väljare har gått över till Sverigedemokraterna sedan 2014. Ungdomarna
sviker, färre än 20 procent röstar socialdemokratiskt. I de snabbt utdöende pensionärsskikten
däremot 33 procent. Fler män röstar på Sverigedemokraterna än på socialdemokraterna. I de
klassiska socialdemokratiska fästena är förlusterna ännu större – fem, inte sällan tio procent, i
regel till Sverigedemokraterna. I otaliga kommuner och landsting som sedan urminnes tid
styrts av socialdemokratin är majoriteten förlorad och Sverigedemokraterna vågmästare.
Men den allvarligaste siffran från VALUs valundersökning är den som visar hur LOmedlemmarna röstade. Länge röstade 80 procent av LO:s medlemmar på socialdemokraterna
(och ytterligare 10 procent på kommunisterna). I förra valet röstade fortfarande 50 procent på
socialdemokraterna. I årets val röstade 31 procent av arbetarna på S, 38 procent av de LOanslutna. (10 procent på V). En majoritet av arbetarna röstar inte längre till vänster. Det var
länge sedan ledningen inom socialdemokratin kom från arbetarklassen, men nu är partiet inte
längre ett arbetarparti ens i sociologisk mening.
Konsekvenserna är svåra att överblicka. Hur ska fackföreningsledarna till exempel motivera
att donera många miljoner kronor till ett parti som bara har stöd av en dryg tredjedel av
medlemmarna? Vad händer om Sverigedemokraterna, som redan ligger hack i häl, blir lika
stora?
Till denna bild ska läggas att de partier som traditionellt räknats som vänstern i Sverige, V
och S, tillsammans bara fick lite mer än en tredjedel av rösterna. (Idag är det väl tveksamt om
socialdemokraterna längre vill räkna sig till vänstern. I SVTs GAL/TAN-test placerade Löven
sitt parti så nära mitten som det över huvud taget var möjligt.)
Det höga pris partiet får betala för bristande självinsikt och krismedvetande är att man blir helt
ur stånd att lära några läxor av nederlaget. Det är uppenbart att orsaken till att socialdemokraterna förlorat valet framför allt är att partiet abdikerat från det som historiskt varit dess starka
kort: försvaret av en jämlik och solidarisk välfärdsstat. Istället satsar partiledningen nu allt på
att få till stånd blocköverskridande överenskommelser med partier som så tydligt i valrörelsen
deklarerat hur de vill fortsätta att försvaga och sälja ut välfärdsstaten, angripa fackliga
rättigheter och lagstifta om lönedumpning.
Det som finns kvar av en radikal socialdemokrati har bråda dagar nu. Annars har de att se
fram mot en valvaka som firar att socialdemokraterna fortfarande är ett tioprocentsparti.

Vi måste hitta konfliktytorna!
Erik Helgeson
Internationalen 13/9 2018
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Blocköverskridande regeringsbildning låter säkert jättekäckt om man till vardags exempelvis
löser problem med kyligt väder genom att kissa i byxorna.
Annars är det bara en långsiktigt dum och farlig idé.
Fascismen är inget man botar genom värderingsövningar eller passiv observation av skenande
klasskillnader. Den går inte heller att vänta ut. SD:s vågmästarroll kommer att vara permanent
i svensk politik så länge inte andra, riktiga konfliktlinjer blir viktigare för partiets arbetarväljare än deras rasism eller konservativa värderingar.
Jag är övertygad om att den växande gruppen arbetare och lägre tjänstemän som idag röstar
borgerligt, mot sina egna ekonomiska intressen, är en avgörande nyckel. Där finns potentialen
för att förändra den politiska maktbalansen i grunden och bryta den rådande relativa
jämvikten mellan Alliansen och det rödgröna blocket. Det kommer inte ske genom att
Socialdemokraterna, i sin ökenvandring mot mitten, lyckas vinna över de sista
socialliberalerna från Centern och Liberalerna.
Vi kan inte vinna över dagens arbetarhöger genom att bekräfta främlingsfientliga, homofoba,
sexistiska eller allmänt skitnödiga vanföreställningar eller genom att ignorera eller tolerera
dess uttryck i våra egna led. Ingen litar längre på den som rear ut sin själ i jakt på röster och
en rörelse som inte kan mobilisera sig själv kan inte leda andra.
Men vi måste våga göra även det svåra framöver. Leta efter ett annat tilltal, förändra våra
prioriteringar och skapa eller skärpa andra konfliktytor i folks vardag. Grannen som var med i
fajten mot hyreshöjningarna i samband med stambytet tycker säkert fortfarande att albaner
och romer har tjuvgener, men det blev inte det som avgjorde hennes val i söndags. Den som
får vara med och slåss för sin egen anställningstrygghet, lär sig hur lagarna, medierna och
arbetsmarknaden egentligen fungerar. Och vem som går att lita på när det bränner till.
Då blir det mindre sannolikt att man väljer samma parti som sin chef, trots att man fortsatt har
identiska uppfattningar om muslimer, bilism eller genuspedagogik.
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Enbart en vänsterregering kan försvara arbetarnas intressen
Kent Renen Johansson
Internationalen 13/9 2018

Släpper inte borgarna igenom en rödgrönvänster-regering måste Socialdemokraterna
gå i opposition. Centern och Liberalerna bedriver en arbetar- och fackföreningsfientlig politik. Det skriver Kent Renen Johansson, fackligt aktiv byggnadsarbetare.
Låt oss se sanningen i vitögat. Socialdemokratin har gjort ett historiskt dåligt val. Sämsta
valresultatet någonsin.
Dagarna efter valet är det tid för rannsakan och att vi slutar titta och förhålla oss till andra
partier när vi utformar vår politik.
Vi måste våga se på oss själva.
Varför har vi inte större stöd hos det svenska folket? Vi måste inse att vi gick på val med en
felaktigt politik och ett felaktigt program.
28,4 % är ett svar på att vi inte fört en arbetarpolitik som visat på den tydliga konflikten
mellan arbete och kapital. Socialdemokratin är alltid en opposition till en brun borgerlig
politik.
Tillsammans med en repressiv flyktingpolitik visar detta att vi i socialdemokratin är långt
ifrån vår grundläggande värdegrund, solidaritet och rättvisa.
Orsaken till detta beror på att vi tappat den ideologiska kompassen.
Vi har inte fört en konsekvent politik som utgår från partiprogrammets mål om demokratisk
socialism.
Valresultatet visar på att väljarna har röstat för en brun högerpolitik. En rödgrön vänster är en
opposition till denna fientliga majoritet.
I stället för att bryta den så kallade blockpolitiken som Stefan Löfven driver, vilken innebär
att vi sviker vår egen värdegrundade politik, så ska vi gå till offensiv mot dessa mörka krafter.
Vi har inget gemensamt med borgarna. Allra minst med Centern och Liberalerna som
bedriver en arbetar- och fackföreningsfientlig politik.
Släpper inte borgarna igenom en rödgrönvänster-regering så ska socialdemokratin gå i
opposition.
Vi bör på alla sätt visa att borgarna är beroende av och beredda att ta stöd av Sverigedemokraterna för fälla en vänster-regering.
En arbetaropposition behöver byggas efter valet tillsammans med fackföreningarna.
LO kunde ha varit offensivare i valrörelsen och villkorat sitt stöd till Socialdemokraterna.
Före valet skulle fackföreningarna tagit ställning i regeringsbildningen och sagt att endast en
ren vänsterregering är enda alternativet.
Det är enbart en vänsterregering som kan försvara arbetarnas intressen och flytta makten till
arbetarna från kapitalet.
Det finns i dag en facklig-politisk samverkan som behöver samla och bilda försvarsgrupper
på arbetsplatserna och hos allmänheten.
Bildandet och breddandet av en organisering av arbetare med är en kraft som kan ändra
riksdagspolitiken.
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Den utomparlamentariska aktiviteten gör att vi inte blir passiva åskådare till gycklet, spelet
och taktiserandet i riksdagen.
Detta är inte en underskattning av den skada en borgerlig SD-ledd politik kommer innebära
för folkflertalet.
Det är det största hotet som vi historiskt haft i Sverige sedan 1930-talet.
SD med stödpartierna i Alliansen kan leda oss in i ren fascistisk regim.
Fackföreningarna kan gå en egen väg framåt, bestämma vilken politik vi ska ha och vilken
regering vi ska ha.

Sluta förbluffas över SD – se rött
Emma Lundström
Internationalen 11/9 2018
I flera val har Sverigedemokraterna vuxit.
Inför varje val är vi många som har försökt sätta fingret på varför. Som har pekat på de
växande klyftorna i samhället. På känslan av svek. På behovet av en tydlig höger/vänsterskala. På den enorma vikten av att få bort vinsterna ur välfärden, att fokusera på jämlikhet
istället för att fastna i det identitetspolitiska träsket där SD vill att vi alla ska hamna. På
betydelsen av att Vänsterpartiet idag är som de gamla Socialdemokraterna, medan Socialdemokraterna håller sig till höger om mitten och tappar alltfler väljare i LO-kollektivet.
Ändå har de kommit efter varje val. De där kommentarerna från medelklassmänniskor som
är så oerhört förbluffade och mår illa över att det kan gå så bra för ett högerpopulistiskt,
rasistiskt parti i Sverige. I ”världens bästa land”. Där det ju annars ”går så bra”.
Och i varje val är det svårt att förstå att folk fortfarande tror att det bara handlar om
värderingar, inte om samhällsklyftor. Att så pass många har en så ofantlig blind fläck när det
gäller klass och vägrar att se vikten av höger och vänster. Vägrar se faran i att partierna har
samlats på mittenhögerkanten och att samtliga borgerliga partiledare har ägnat valrörelsen åt
att dra likhetstecken mellan Vänsterpartiet och SD.
Det sistnämnda är ganska paradoxalt eftersom den här valrörelsen har inneburit att
Moderaterna krupit allt närmare främlingsfientligheten och att KD och dess ungdomsförbund
i princip har blivit nästan lika extrema som SD. Att se Vänsterpartiet som extremt är som att
se Socialdemokraterna anno 1980 som ett extremistvänsterparti. Det är både larvigt och
farligt. Men så är ju också hela Alliansen både larvig och farlig.
Att KD under Ebba Busch Thor har blivit allt mer av ett extremistparti är kanske det som gör
att Alliansen går så hårt åt Vänsterpartiet. För att rikta ljuset någon annanstans. Busch Thor
borde påminna sig om det där kristna budskapet om att bara den som är fri från synd skall
kasta den första stenen. Eller begrunda Kent Wistis illustrationskommentar angående KD:s
och SD:s framgångar: ”Heileluja.”
Varför är det så svårt för så pass många människor att förstå vad som krävs idag? Att förstå
att det som krävs för att stoppa rasisterna och nazisterna inte är en ideologilös Isabella Lövin
som försöker se ut som Hillary Clinton i sina dräktjackor och kan tänka sig att samarbeta med
både Moderaterna och Socialdemokraterna. Det är uppenbarligen inte ett mittenparti som
låtsas ha sin förankring i miljörörelsen, men i själva verket tog död på den. Vad som krävs är
tydlig ideologi. Ren och röd klasspolitik som utgår från de verkliga förhållandena i det här
landet.
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Det var inte migrationsfrågan som folk tyckte var viktigast i valstugeundersökningarna. Det
var lag och ordning. Vad betyder det? Det betyder att människor känner sig otrygga. Varför
känner människor sig otrygga? För att samhället inte fungerar. Varför fungerar inte samhället?
Därför att Socialdemokraterna varken verkar våga eller vilja på allvar återuppbygga det
välfärdssamhället som Carl Bildt, Göran Persson och Fredrik Reinfeldt krossade.
Så enkelt är det.

Offensiv
Valutgången & vänsterns svar
Arne Johansson (Ledare)
Offensiv 12/9 2018
Visst fanns det några få små glädjeämnen i riksdagspartiernas valresultat, som ett litet
uppsving för Vänsterpartiet, en tillbakagång för Moderaterna och en något mojnande
vind i seglen för Sverigedemokraterna. Men den lilla suck av lättnad som några kan ha
dragit är förhastad när Löfven och den socialdemokratiska partiledningen nu dumpar
det begränsade samarbetet med Vänsterpartiet och tar sikte på en regim över
blockgränsen.
En regim över blockgränserna är något som antingen landar i en S-ledd ”mittenregering”
tillsammans med MP, L och C eller annars i ett organiserat och ”ansvarsfullt” samarbete i
riksdagen med en Moderatledd alliansregering eller en C- och L-ledd regering.
Det kanske kan leda till att Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och Offensiv snart inte är så
ensamma om att förstå dagens socialdemokrati som en hopplöst förborgerligad och förkrympt
skugga av sitt forna jag, som bara kan bilda eller stödja en regering som administrerar vad
kapitalet och borgerligheten accepterar.
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RS kommer att stödja och knyta samband med varje steg av verklig rörelse som med Karl
Marx ord kan vara viktigare än hundra program.

Som Johan Ehrenberg skriver i ETC innebär detta scenario ”en nedåtgående spiral där ett
motstånd aldrig byggs” (av S måste vi tillägga), efter en period där även de budgetar som S, V
och MP har fått igenom under den gångna mandatperioden har byggt på en anpassning till vad
Allianspartierna har kunnat acceptera.
Det enda som möjligen skulle kunna bromsa ett fortsatt ras för S vore om en förstockad höger
själva skulle vägra ett organiserat samarbete med Löfven & Co.
”En mittenregering skulle innebära socialdemokratins totala kollaps i nästa val. I opposition
skulle Moderaterna, SD och Kristdemokraterna bilda ett reaktionärt block som högst på
agendan sätter kulturkamp och nattstånden nationalism. Näringslivet trycker redan på för att
SD ska vara regeringsfähigt 2022”, spår även Åsa Linderborg på Aftonbladets kultursida, som
ger vänstern åtta år på sig att analysera och organisera ”en maktkritisk, bred, smart och glad
rörelse som har integritet nog att klämma på sina egna smärtpunkter”.
Lindeborg har rätt i att det nu krävs en samling ”från landets och jordens alla hörn som
mobiliserar ett stenhårt motstånd mot den nyliberala överheten och dess stödpatruller”, men
har inte minst genom att negligera klimatfrågan fel i att vi har åtta år på oss att skapa ett
systemkritiskt alternativ.
Många miljöaktivister och klimatforskare inser liksom allt fler ”ekosocialister” att klimatet
brinner med en mycket kort stubin. Med dagens utsläppstakt kan världen bara ha ett par
decennier på sig innan de tippunkter nås som gör den globala uppvärmningen omöjlig att
hejda, vilket kräver en mycket snabb och revolutionerande omställning av hela världens
samhällen.
Det är möjligt att Ulf Kristerssons och Allianspartiernas inledande försök att bilda en ny
regering, stödd på ett samarbete i riksdagen med S, kan ge utrymme för viss vänsteropposition
inom både S och MP. Men det blir som bäst en ytterst begränsad opposition, kantad av nya
svekfulla uppgörelser i riksdagen om allt från fortsatta vinster i välfärden till militär, polisiär
upprustning och fortsatta flyktingsvek som skulle motiveras med att något begränsa SD:s
direkta inflytande.
Som motiv för en S-ledd mittenregering måste S och MP inkludera V för att tillsammans
låtsas vara större än Alliansens block, trots att en sådan mittenregering direkt måste dumpa
Vänsterpartiet. Återstår att se hur Vänsterpartiet då kommer att profilera sig.
”Visst är det glädjande att V gick fram. I många kommuner väldigt starkt, vilket gör det
möjligt för den bredare vänstern att bygga lokala rörelser. Men jag känner också stor sorg när
jag ser det sammantagna resultatet”, skriver en av klimatsveriges mest aktiva vänsterpartister
Torbjörn Vennström på Facebook efter helgens val och lördagens både världsomspännande
och svenska klimatmarscher, som i stort sett ignorerades av svenska media.
Rättvisepartiet Socialisterna stödjer självklart de nya och unga anhängare till Vänsterpartiet
som tillsammans med en hel del äldre hoppas att V nu ska kunna bli ett systemkritiskt och
mycket öppnare parti.
Men hur ska en bredare svensk vänsterrörelse i stil med Bernie Sanders i USA, Corbyns
Storbritannien eller Mélenchons i Frankrike kunna uppstå?
Möjligheten att bygga en massiv rörelse för den omställning av samhället som krävs skulle
givetvis påskyndas om Vänsterpartiet kan förmås att öppna sina dörrar för den
antikapitalistiska och antirasistiska röda och gröna vänster som med ljus och lykta söker en
politisk öppning.
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Ett villkor för att RS ska kunna delta i en sådan allians med V vore så klart att partiledningen
då tillåter riktningar som kopplar dagskampen till socialistiska krav på ett samhälleligt
ägande, som till exempel kan säkra en demokratiskt planerad omställning och kontroll av
banker, byggbolag och stora företag.
Under tiden kommer RS att stödja och knyta samband med varje steg av verklig rörelse som
med Karl Marx ord kan vara viktigare än hundra program. De klimatmarscher på 950 platser
världen runt och ett tiotal platser i Sverige som organiserades den 8 september kommer att
följas av allt fler. BB-ockupationen i Sollefteå är ett inspirerande exempel för fler vårdprotester landet runt. I Göteborg har heta bostadsstrider i Angered lett vidare till en lovande
aktivering med udden riktad mot marknadshyror av Hyresgäströrelsen i Västra Sverige.
Överallt där nazister har visat sina fula trynen kommer också motdemonstrationer att
organiseras, liksom i Boden och Ludvika 1 maj och i Stockholm veckan innan valet.
I en värld där finanseliten har tillåtits att ta kommandot är följderna en ohämmad ekologisk
kris och skriande klassklyftor som nu på allvar måste utmanas underifrån av rörelser där
välfärdsaktivister går samman med förorternas och landsbygdens boende och arbetare,
hyresgäst- och fackföreningar, skolfolk och elever, kulturarbetare och miljöaktivister för en
helt annan utveckling i balans med naturen. Om möjligt tillsammans med V och
oppositionella i S och MP, och annars utan dessa, måste detta leda aktivister med bas i en
mängd sociala rörelser till en ny, röd och grön socialistisk allians i kommande val.

(S)ista fästet ett minne blott
Jonas Brännberg
Offensiv 12/9 2018
Efter ett historiskt dåligt val för Socialdemokraterna (S) i Norrbotten har de förlorat sitt
sista starka fäste i landet. Nu tappar de makten i regionen/landstinget och i en del
kommuner, och i andra kommuner tvingas de till politiskt schackrande för att behålla
makten.
På SVT:s valvaka sade S kommunalråd i Luleå, Niklas Nordström, att fallet berott på att
”rikstrenden slår igenom”. Det stämmer inte alls. På riksplanet tappade de 2,8 procent av
rösterna medan tappet i Luleå kommun var 11,3 procent och landstinget 7,3 procent. I
grunden handlar det om Socialdemokratins förborgerligande och hur det har gjort att partiet
tappat i förtroende och trovärdighet.
I region Norrbotten blir det nu maktskifte efter att S har styrt i 84 år. Sjukvårdspartiet, som
tog storslam med 37 procent av rösterna, kommer att styra med Moderaterna och Centerpartiet, medan Miljöpartiet och Liberalerna åker ur regionfullmäktige. Redan innan valet
varnade 438 kulturarbetare för kulturnedskärningar som hotar med den nya majoriteten. Det
är också uppenbart att nya privatiseringar kommer att drivas igenom. Inget av detta kan dock
lösa vårdkrisen och den underfinansiering och toppstyre som vården lider av.
Intressant i landstingsvalet var hur Vänsterpartiets ökning i landet och Norrbotten i övrigt inte
slog igenom. Helt klart är det kopplat till partiets deltagande i vårdnedskärningarna de senaste
åren.
S-tappet på 11 procent i Luleå är det största raset i Norrbotten tillsammans med Haparanda
och Pajala (där S-partiet har splittrats i två). I Luleå handlar det till stor del om ilskan mot
högerpolitikens utförsäljningar och skolnedläggningar, som symboliserats av Luleås mest
högervridna, och i mångas ögon mest arroganta, kommunalråd i modern tid – Niklas
Nordström. Han försöker nu med sin bakgrund som PR-konsult ”spinna” verkligheten till att
det inte är ett nederlag, för att försvara sin position som kommunalråd. Det mest troliga nu är
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att Socialdemokraterna försöker behålla makten med hoppande majoritet. Om det är möjligt
återstår att se.
S högerpolitik gör att V går starkt framåt i Luleå och nu ligger på 10 procent. Tillsammans
med Rättvisepartiet Socialisternas röster är det 13,4 procent som har röstat vänsterut, nästan
lika många som röstat på det näst största partiet, M. I Luleå glider Sjukvårdspartiet in i
kommunfullmäktige på en räkmacka som ett resultat av landstingsvalet, utan att ha sagt eller
gjort något i kommunpolitiken i Luleå.
I resten av Norrbotten är det också kris för S. I Kiruna blir C största parti och tar över
kommunalrådsposten. I Haparanda kan S förlora makten till samma koalition som i regionen.
I Pajala lär kaoset fortsätta då partiet har splittrats i två bittra fiender, där ”Socialdemokraterna” fått 30 procent och ”Framtid S” 20 procent. Till och med i ett av S starkaste fästen i
landet, Piteå, måste partiet ha stöd av både V och MP för att kunna sitta kvar.
SD gör egentligen ett ganska dåligt val i Norrbotten, jämfört med riket. Det är bara i
riksdagsvalet de går fram kraftigt, till 15,8 procent. I de flesta kommuner är framgångarna
ganska små, och i kommuner som Älvsbyn och Boden backar de till och med. I Boden har
NMR:s valkampanj kantats av antirasistiska protester och våld från NMR; deras förstanamn
har knuffat och misshandlat två ungdomar. Deras röster är inte räknade, men enligt
valförrättarna är de ”inte särskilt många”.
Med viss eftersläpning har S kris på allvar nått Norrbotten. Nya maktkonstellationer i
regionen och olika kommuner kommer att visa att varken de andra etablerade partierna eller
nyare populister som Sjukvårdspartiet har några lösningar på budgetunderskott, vårdkris,
bostadsbrist och utarmning av service. Deras stöd är därför också högst tillfälligt.
Problemen med välfärd, bostäder och en framtid för hela Norrbotten kan bara lösas på
antikapitalistisk väg. Det innebär att satsa på välfärden, vägra skära ned och privatisera, och
att ta kamp mot regering och storföretag för pengarna tillbaka till välfärd, löner och en
infrastruktur och service som möjliggör ett bra liv för alla i hela landet.

Hur stoppa SD-rasismen?
Per-Åke Westerlund
Offensiv 12/9 2018
Det är många som med rätta oroas av att Sverigedemokraterna fick 17,6 procent,
partiets bästa valresultat någonsin. För att stoppa SD krävs kamp och argument mot
både rasism, sexism och högerpolitik.
SD har ökat från 5,7 procent 2010 till 12,9 i förra valet och nu 17,9 procent. Enligt Valu
(SVT:s vallokalsundersökning) är SD största parti bland män och näst störst bland LOmedlemmar. I riksdagsvalet blev SD största parti i två valkretsar, Skåne norra och östra, samt
Skåne västra. I 12 län från Norrbotten till Blekinge blev partiet näst störst i riksdagsvalet.
Kanske finns det några som nu tröstar sig med SD inte blev störst eller näst störst, som det såg
ut i opinionsmätningarna i somras. Men det är en klen tröst. Lika lite som efter tidigare dippar
i opinionen kommer SD-rasismen att försvinna eller tonas ner. Jimmie Åkessons uttalande i
partiledardebatten att de som är arbetslösa och kommer från ett annat land ”inte är svenskar”
och ”inte passar in i Sverige” var ett medvetet försök att trappa upp rasismen de sista dagarna.
När SVT intervjuade SD-anhängare vid en valstuga var ett tema att feminismen och metoo
hade ”gått för långt”. Jag mötte själv under valkampanjen flera personer som regelbundet
utsätts för rasistiska kommentarer och påhopp från SD-anhängare på jobbet, i kollektivtrafiken och bland grannar.
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Precis som efter de två senaste valen reser det tre frågor: ”Vad beror SD:s framgångar på?”,
”Hur påverkar det svensk politik?” och ”Hur kan SD stoppas?”.
Liksom liknande partier runt om i Europa framställer sig SD som ett antiparti, i opposition
mot de andra partierna. Dessa anklagas främst för ”massinvandringen”, som i sin tur sägs vara
orsaken till vårdkrisen, bostadsbristen och arbetslösheten.
I tv och media försöker SD och Åkesson putsa fasaden något. De utesluter också regelbundet
de SD:are som hyllat nazism. Men i sociala media släpper de alla hämningar. SD ligger
bakom massor av konton som enbart hetsat mot invandring och flyktingar, i synnerhet mot
muslimer.
SD har gynnats av de andra partiernas omsvängning till en flyktingpolitik på EU:s miniminivå. Stefan Löfven betonade under valkampanjen gång på gång att regeringen nu kraftigt har
minskat antalet flyktingar. Samma sak med Moderaternas och andra partiers ständiga
sammankoppling mellan invandring, förorter och kriminalitet. När dessa frågor helt
dominerade debatten gick SD upp i ledningen i flera opinionsmätningar.
Huvudansvaret för SD:s uppgång ligger hos socialdemokratin och de S-märkta ledningarna
inom fackföreningsrörelsen. Genom att kapitulera för EU och nyliberalism har de genomfört
stora nedskärningar och privatiseringar, och under de åtta åren av alliansregering 2006-2014
undvikit att ta strid. De har inte agerat mot högerpolitiken, utan själva följt denna kurs, och de
har inte agerat mot rasismen.
SD har kunnat påverka både de andra högerpartierna och S, som har trott att receptet för att
stoppa SD är att ta en del av partiets politik och retorik. Det här valet har på nytt bekräftat att
det inte är en linje som fungerar. Liknande partier som FPÖ i Österrike och Lega i Italien har
fått ökat stöd när de andra partierna närmat sig deras rasistiska linje mot flyktingar.
Anpassningen högerut hos de andra partierna gäller förutom flyktingpolitiken även pratet om
”svenskhet” och upprustningen för att ”försvara Sverige”.
Nu är det allt fler kommentatorer på högerkanten som tror att Moderaterna och Kristdemokraterna snart kommer att inleda samarbete med SD. Det är en linje som varmt
förespråkas av tidningen Dagens Industri. Bland ett skikt kapitalister finns ett förtroende för
SD, särskilt sedan SD numera är starka anhängare av de privata profitörerna i välfärden.
Även Aftonbladets krönikör Wolfgang Hansson skriver efter valet att ”Svenska partiers
inställning till SD [är] dödsdömd”. Han förutspår att partierna kommer att göra som i Finland,
Norge och Danmark, där högerpartierna sedan längre ingår i allianser med rasistiska partier. I
Norge och Finland sitter Fremskrittspartiet respektive Sannfinländarna i regeringen, i
Danmark är Dansk Folkeparti stödparti till regeringen.
En annan effekt av SD är att partiets ökade väljarstöd har gynnat andra rasister och nazister.
Både NMR och Alternativ för Sverige anser att SD-väljare ”egentligen” är deras anhängare.
SD:are har vid olika tillfällen samarbetat med dessa skikt, som i ”Folkets Demonstration”
förra vintern.
Det finns samtidigt en stark vilja och opinion att agera mot rasism. Att SD inte kom längre
beror troligast på att många oroades av rasismen och ville stoppa partiets framväxt, samt att
debatterna på slutet av valrörelsen inte lika mycket följde SD-refrängerna om invandring och
förorter. SD är ett högerparti med mycket liknande politik som Moderaterna. Undersökningar
visade också att SD:are ser M som näst bästa parti och att M-väljare i allt högre grad gillar
SD. Det måste vara en utgångspunkt för den rörelse mot rasism som behövs.
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I kampen mot SD behöver kamp mot sexism och homofobi ha en framträdande plats. Partiets
reaktionära politik, som de driver hårdast i hetsen i sociala medier, leder till en stark opinion
mot dem, särskilt bland unga. Nya vågor av kamp mot rasism och sexism kommer.
Rasism, sexism och homofobi gynnar den överhet som vill fortsätta driva igenom försämringar, eftersom dess syfte är att splittra. Det bästa svaret är gemensam kamp. Särskilt
klasskamp, där arbetare kämpar tillsammans mot försämringar, för högre löner och bättre
villkor. Också i den akuta bostadskrisen – brist på lägenheter, höga hyror och fuskrenoveringar – behöver hyresgäster komma samman i kamp.
Fackföreningsrörelsen och hyresgäströrelsen behöver samla till kamp, inte bara ge argument.
Mobiliseringar, stora samlingar, har störst effekt. De visar de verkliga styrkeförhållandena
och stärker alla som vill kämpa mot rasism.
Det handlar både om klassfrågor och om direkt agerande mot rasister och nazister. När NMR
skulle marschera i Göteborg förra året visste inte SD hur de skulle agera – de ville så klart inte
stoppa NMR. Att marschen stoppades av 20 000 på gatorna var en stor framgång i kampen
även mot SD.

Göteborg: Omritad politisk karta
Kristofer Lundberg
Offensiv 12/9 2018
Göteborg vaknar upp till en politiskt omritad karta och risk för parlamentariskt kaos,
kanske än mer än det kaos som stundar på riksplanet.
Det politiska etablissemangets två stora partier, Socialdemokraterna och Moderaterna,
straffas i valet. Båda partierna led valnederlag.
Högerpopulistiska Demokraterna placerade sig som näst största parti och blir det ledande
borgerliga partiet i Göteborg. Den avhoppade moderaten Martin Wannholt blev därmed valets
stora vinnare.
Trots att Moderaterna gör ett katastrofval kan det bli maktskifte med högerpopulistiska
Demokraterna som största parti.
Moderaterna sträckte redan på valnatten ut handen till Demokraterna om att bilda en ny
majoritet. Jonas Ransgård (M) vill att Alliansen i Göteborg bildar en majoritet med
Demokraterna.
Ransgård låter via GP meddela att Alliansens ledning i Göteborg redan har förberett hur ett
koalitionsbygge med Demokraterna ska gå till.
På valvakan säger Martin Wannholt (D) till GPTV:
– Finns det andra partier som vill byta makten i Göteborg, ta makten, då kan man använda sig
av oss.
– Vi vill förändra hela den politiska styrningen i Göteborg.
Samtidigt pågår interna slitningar inom Moderaterna där katastrofvalet har lett till en omfattande kritik av hela den lokala ledningen. Kritiker inom M vill byta ut hela ledningen som
de anser är orsaken till att partiet har rasat från 25,5 procent 2010 till 14,5 i valet 2018.
– En riktig käftsmäll, säger Moderaternas Hampus Magnusson.
Moderaterna tappar åtta av sina tjugo mandat i Göteborg, och det finns i dagsläget ingen klar
majoritet.
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Demokraternas framgångar är resultatet av ett allmänt missnöje med det politiska
etablissemanget och en oförståelse för vad de verkligen står för. Martin Wannholt är ingen
uppstickare, utan en etablerad politiker och i grunden moderat.
Expressen satte fingret på dess klasstillhörighet när de sätter ”de rikas revolt” på sin löpsedel.
Demokraterna har sitt starkaste stöd i överklassens villakvarter i Hovås, Skår, Näset, Långedrag, Lorensberg, Billdal och det svagaste i stadens arbetarförorter. Mellan Demokraternas
starkaste och svagaste fäste skiljer det 400 000 kronor i medelinkomst och 43 procentenheter i
väljarstöd.
Den avhoppade moderaten Martin Wannholts tillika Demokraternas arkitekt bor själv i Hovås
där Demokraterna är som störst. I Hovås södra, som är stadens rikaste område och en exklusiv
villaförort där villapriserna är stadens högsta, fick Demokraterna 44,4 procent.
Socialdemokraterna i Göteborg gör ett historiskt dåligt val med ett sämre resultat än
någonsin, men ändå ett bättre val än vad opinionsmätningarna visat.
– Vi har ju haft en alldeles lysande valkampanj, uttrycker ändå kommunstyrelsens ordförande
Ann-Sofie Hermansson (S) till media.
Att hon saknar självkritik trots ett historiskt lågt valresultat för Socialdemokraterna säger en
del om hur det är ställt i partiet. Både Demokraternas och Sverigedemokraternas framfart
avslöjar Socialdemokraternas misslyckande.
Valets stora vinnare vid sidan av Demokraterna är Vänsterpartiet, som under andra halvan av
mandatperioden lyckats balansera mellan att styra Göteborg tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet och samtidigt framställa sig som en opposition.
Vänsterpartiet gick fram i stort sett hela Göteborg, men framför allt i arbetarstadsdelarna.
Genom hela valrörelsen har de talat om fortsatt styre med de rödgröna, men Ann-Sofie
Hermansson och S har samtidigt gjort allt för att distansera sig från Vänsterpartiet och istället
öppnat för ett blocköverskridande samarbete.
Valresultatet visar på ett allt mer polariserat Göteborg med en stor vilja till något nytt.
Oavsett vilken majoritet som formeras är det kapitalets partier som har vunnit, och arbetarklassen och ungdomar måste formera motståndet för att försvara sig de kommande fyra åren
och lägga grunden för något nytt i framtiden.
Rättvisepartiet Socialisterna kommer lägga all sin kraft på att underlätta för detta motstånd.

Proletären
Dags att bryta med politikens skådespel
Ledare
Proletären 12/9 2018
Kommentariatet lägger pannan i djupa veck för att spekulera bäst de kan i vem och vilka
partier som kan tänkas utgöra en regering. Journalister intervjuar varandra, statsvetare och
politiska före-dettingar om grundlagen, mandatfördelning och hemliga förhandlingar.
Nyhetsredaktionerna fyller sändningar timme efter timme med allt utom politikens innehåll.
Allt fokus är på vilka och vem som ska regera, inte varför och med vilken politik.
Flera gånger återkommer uttrycket ”valrörelsen är över, nu gäller det att komma överens och
samarbeta”.
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Tydligare blir det inte. Valkampanjerna blir som ett skådespel där de små politiska
skillnaderna partierna emellan ska göras så stora som möjligt.
Det är ändå tydligt att de flesta inte går till val på ett tydligt politiskt program, utan det är bara
ett evigt räknande med budgetposter hit och dit.
När valet väl är över är frågan om regeringsmakten i fokus, och vem som ska få äran att
administrera den nyliberala politiken i fyra år till.
När de politiska skiljelinjerna mellan höger och vänster suddas ut och allt handlar om
parlamentariska konstellationer för att få en stabil regering är Sverigedemokraterna den stora
vinnaren. De behandlas, de utmålar sig själva och uppfattas som det enda oppositionspartiet
till de käbblande maktpartierna.
Anders Ygeman, S gruppledare i riksdagen, benämner sjuklövern i riksdagen som de
”anständiga partierna” (Agenda, 10/9). Så allianspartierna som jagat sjuka och arbetslösa, sålt
ut och privatiserat välfärden, vill sänka ingångslöner och införa marknadshyror är
anständiga?
Eller hur är det med anständigheten i Ygemans eget ska arbetarparti, som vill inskränka
strejkrätten och höja pensionsåldern?
Det är så klart nedslående att ett ytterst reaktionärt högerparti som Sverigedemokraterna
går framåt, och att en fjärdedel av alla arbetare lägger sin röst på Jimmie Åkesson, enligt Svt:s
vallokalsundersökning.
Det är nedslående, men det är ingen obeskrivlig ondska eller dumhet som drabbat Sverige och
arbetarklassen i Sverige, utan det finns materiella förklaringar.
Låt-gå-kapitalismen har skapat väl synliga och kännbara problem för arbetare och andra
grupper, i ett samhälle som alltmer rivs isär.
Otryggheten sprider sig på arbetsplatserna, där bemanningsföretag är mer regel än undantag.
Social service och infrastruktur slås sönder. Påtvingade bostadslån i bostadskrisen kölvatten.
En segregation som gör att vissa förfaller i gängkriminalitet som vi bara sett på film från USA
tidigare. Klanvälde och religiös extremism är det andra sidan av det myntet.
Det har Sverigedemokraterna skickligt använt för att presentera sina reaktionära lösningar.
Det spelar ingen roll att partiet de facto är en del av etablissemanget och ett parti för de rika
med samma åsikter som Moderaterna i de flesta frågor.
Många arbetare uppfattar en röst på Sverigedemokraterna som en röst på det enda
oppositionspartiet som vågar tala öppet om problemen i vårt samhälle.
Långtifrån alla arbetare som valt SD är höger och långtifrån alla är rasister eller
främlingsfientliga.
I detta läge har vänstern överlag lekt tvärtomleken med Sverigedemokraterna och inte
överhuvudtaget velat diskutera de problem som stor invandring och segregation skapar.
Eller än värre, intagit en position av försvarare av nuvarande samhällsordning. Vad hände
med systemkritiken och att presentera egna lösningar på de problem kapitalismen skapar?
Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt har under valrörelsen faktiskt försökt korrigera de värsta av
dessa misstag. Sjöstedt har uttalat sig tydlig emot arbetskraftimport, för en generös men
reglerad flyktingpolitik, lovat krafttag mot kriminalitet och hedersvåld.
Sjöstedts korrigering, i alla fall i ord, och Feministiskt Initiativs nedgång, markerar förhoppningsvis slutet för identitetspolitiken inom vänstern.
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Oavsett valresultatet har Vänsterpartiet växt med flera tusen medlemmar under valrörelsen
och enligt egen utsago har man nu 25.000. Det är bra och positivt att människor väljer att
rösta och organisera sig vänsterut.
Men hur kommer Vänsterpartiet använda dessa tusentals nya medlemmar? Ska de enbart
besätta poster i kommunala nämnder eller kommer de aktiveras för en verklig förändring
utanför de parlamentariska församlingarna?
En ny arbetarrörelse måste frigöra sig från den blockering som det innebär att tro att
parlamentarism är politikens allt.
En människas röst är inte liktydigt med en valsedel. Vi ska inte vara åskådare till politikerna
som gör upp om politikens riktning i riksdag och regering, utan vara deltagare och själva
forma verkligheten.
För att växa som en rörelse bland arbetare går det inte att ha några lojaliteter med de partier
som valt att förvalta kapitalismen och den nyliberala politiken, utan bara mot de som valt en.
Det gäller att formulera svar på de problem människor möter i sin vardag, och aktivera oss för
att driva igenom våra krav. På arbetsplatserna, i bostadsområdena och på gator och torg.
Vi behöver se till det som enar oss, peka ut en tydlig fiende, och höja rösten.
Mot storbankernas vinster, och bemanningsföretagens otrygghet, för deltagardemokrati, en
värdig pension och en verklig arbetarpolitik.

Både medvind och stiltje för Kommunisterna i valet
Jenny Tedjeza
Proletären 11/9 2018
Partiet får ett nytt mandat i Ludvika och behåller samtidigt mandaten i Lysekil
och Gislaved.
I 17 olika kommuner har Kommunisterna kampanjat för att få mandat i fullmäktige.
Resultatet på valnatten blev ett glädjebesked för vissa partiavdelningar och mer av en
besvikelse för andra.
Stämningen var som högst på valvakan i Ludvika där partiet, med slaktaren Karl Gustav
Nilsson i spetsen, tog sig in i fullmäktige. Det första nya mandatet för Kommunistiska Partiet
på 33 år.
Årets val blev också ett trendbrott för Kommunistiska Partiets samlade lokala väljarstöd.
Sedan valet 2002 har partiet haft en nedåtgående trend i röstetal, men den bröts med valet i
söndags.
I Varberg där Kommunistiska Partiet ställde upp för första gången fick partiet drygt en
procent av rösterna, vilket motsvarar 450 röster.
– Vi är jävligt nöjda, säger Bengt Johansson, förstanamn på partiets valsedel.
– Nu vet alla i Varbergs kommun att vi finns och att vi är ett seriöst parti. Det går ju inte ens
att tycka illa om något man inte känner till. Folk förknippar oss med frågor som rättvisa och
bostadspolitik, och det är viktigt inför framtiden.
– Vi har etablerat det röda partiet i Varberg och har en god grund att bygga vidare på. Nu
fortsätter vi med vår röda okorrumperade arbetarpolitik och är öppna för alla som vill samarbeta.
På många orter där Kommunisterna kandiderat tidigare blev röstetalet i princip detsamma
som för fyra år sedan.
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I Gislaved där Kommunisterna suttit i fullmäktige sedan 1980-talet blev valet en framgång,
om än blygsam. Partiet försvarade med marginal sitt mandat. Kommunisterna är nu större än
både Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
– Lärdomen härifrån Gislaved är vikten av att vara uthållig och arbeta långsiktigt, säger Erik
Anderson som suttit i kommunfullmäktige för Kommunisterna i 36 år.
Nu har han fått väljarnas förtroende att vara folkets röst mot nedskärningar och högerpolitik i
fyra år till.
– Vi har vunnit på att vara rakryggade i fullmäktige. Jag har ofta stått ensam mot de andra
partierna.
Han tycker att det är särskilt glädjande att partiet fick fler röster i industriorter som
Smålandsstenar.
– Vi får också röster från demokratiskt sinnade människor som inte håller med oss om allt
men som bestämt tycker att Kommunisterna ska ha kvar sin stol i fullmäktige. Man behöver
inte vara kommunist för att rösta på oss. Det räcker att ha hjärtat till vänster.
I Karlstad har Kommunisterna funnits sedan 2011 och årets valrörelse är partiets andra i
kommunen. Här ökade röstetalet från 0,2 procent till 0,4 procent.
– Vi gick från marginaliserade till jättesmå, skämtar Anders Wiklund, förstanamn på
valsedeln, när Proletären ringer upp.
Han beskriver ett tufft läge i lokalpolitiken med tre olika lokala partier som slogs om
uppstickarrollen.
– Det tar tid att bygga upp förtroende. Men vårt arbete stärks av att rösterna blev fler. Nu
kommer vi att fortsätta driva frågorna om dubbelbeskattning av allmännyttans hyresgäster,
om sex timmars arbetsdag och om bevarandet av Skutberget.
– Vi fortsätter att vara ett riktigt arbetaralternativ. Det är lätt att jobba i nerförsbacke, men
Kommunisterna kan man lita på även i uppförsbacke.
I Lysekil har Kommunisterna en stark bas bland väljarna och har suttit i kommunfullmäktige sedan 1979. I årets val behåller partiet sina två mandat med 6,5 procent av rösterna
och är nu större än både Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet.
– Vi är glada att vi håller ställningarna, säger Stig Berlin från fullmäktigegruppen. Många
partier tappar röster till Sverigedemokraterna, men inte vi.
”Ni är de enda man kan lita på”, är en vanlig kommentar när partiets representanter möter
väljare på stan. Och enligt Stig Berlin är det just konsekvensen i partiets politik som är
hemligheten bakom det stabila stödet.
– Vi agerar i många frågor men det finns alltid en röd tråd. Vi gör klassfrågor även av de till
synes små frågorna.
I Göteborg backar Kommunisterna med 170 röster, enligt det preliminära resultatet från
valnatten. Men stödet för partiet har ökat i stadsdelen Kortedala där Kommunisterna har varit
en del av kampen för det lokala biblioteket.
– Våra erfarenheter från Kortedala visar att det går att bygga upp förtroende över tid, säger
Ulf Nilsson, Kommunisternas förstanamn i Göteborg.
Den lokala valrörelsen i Göteborg har skilt sig från tidigare valår, med en socialdemokrati i
fritt fall, ett växande Vänsterpartiet och uppstickarpartiet Demokraterna som genom att
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utnyttja det massiva folkliga motståndet mot tunnelbygget Västlänken kunde kamma hem 18
procent av rösterna och bli andra största parti.
– Västlänken är den stora elefanten i rummet, säger Ulf Nilsson. Och Demokraterna blev ett
accepterat borgerligt alternativ för de som är emot bygget. Då hjälper det inte att vi också är
emot.
För Kommunisterna har Vänsterpartiets mer radikala framtoning också varit en utmaning.
Frågan om sex timmars arbetsdag, till exempel, förknippas numera med Vänsterpartiet, trots
att Kommunisterna under många år har drivit kravet.
– Självklart är det bra att Vänsterpartiet lyfter arbetstidsfrågan, den ska drivas på alla sätt det
går, säger Ulf Nilsson.
– Men för de väljare som tycker att arbetstidsfrågan är viktig blir en röst på Vänsterpartiet
”säkrare” än en röst på Kommunisterna.
Trots en viss besvikelse blickar Ulf Nilsson framåt och tror på det öppna arbetssätt
Kommunisterna har haft de senaste åren.
– Vi ska vara en del av de sociala rörelser som uppstår i stan.

”Glädjande att fler lägger sina röster åt vänster”
Jenny Tedjeza
Proletären 9/9 2018
SVT:s vallokalsundersökning visar ett massivt stöd för högerpartierna, men också framgångar
för Vänsterpartiet. Socialdemokraterna och Moderaterna tappar väljarstöd. Den gamla
parlamentariska ordningen fortsätter att krackelera.
– Vi ser något gammalt dö och de första fröna till något nytt. Det vill vi gärna vara en del av,
säger Kommunisternas ordförande Robert Mathiasson som under kvällen befinner sig på
partiets valvaka i Varberg.
De tre högerpartierna Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna får i
vallokalsundersökningen 45 procent av väljarstödet. Skrämmande, tycker Robert Mathiasson.
– Det visar att det finns problem i samhället som pressar folk och att det är högern som ger
svaren. Nu behöver vi en röd arbetarrörelse som ger sina svar.
Robert Mathiasson menar också att vänstern behöver lämna sin ensidiga fokusering på det
parlamentariska arbetet.
– Det är glädjande att fler människor lägger sina röster åt vänster och att Vänsterpartiet får
fler medlemmar. Frågan är nu om Vänsterpartiet tar steget till deltagardemokrati och får dessa
människor att aktivera sig i sin vardag.

Robert Mathiasson
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Regeringsfrågan har ägnats stor uppmärksamhet under valrörelsen, vilket Robert Mathiasson
tycker är synd. Den största frågan är inte vem som blir statsminister. Både Kristersson och
Löfven vill se inskränkningar i strejkrätten.
– Det vi behöver är mer ideologiska strider i riksdagen.
Och för arbetarrörelsen är uppgiften given, enligt Robert Mathiasson.
– Frågan är hur vi mobiliserar de som vill se en annan utveckling i samhället. I demonstrationer, i manifestationer och på arbetsplatserna. Det handlar om att folk måste ta saken i egna
händer.

Revolution
Ta strid för arbetarpolitik! Borgarklassen kan andas ut – för tillfället
Fortsatt högerpolitik innebär fortsatt kamp!
Revolution 10/9 2018
Sverige hör nu till de länder där de traditionella partierna lidit nederlag efter åratal av
högerpolitik. Oavsett vilken regering som nu följer, kommer den att attackera arbetarklassen. Vi måste förbereda oss på att kämpa tillbaka.
”Oavsett valutgång borde den här kvällen bli blockpolitikens begravning.” Så sammanfattade
socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven det politiska läget på valnatten.
Aldrig tidigare har ett valresultat varit så oklart som detta. Just nu skiljer det bara ett mandat
mellan de rödgröna och alliansen. Oavsett vad, kommer det att bli en instabil regering som
kommer att tvingas till stora kompromisser för att kunna regera.
Högerpartierna, där Sverigedemokraterna ingår, har en majoritet i riksdagen. Men både
Centerpartiet och Liberalerna har sagt att SD inte kan vara underlag för en ny regering.
Samtidigt har de krävt Löfvens avgång. Hur denna ekvation ska gå ihop är mycket oklart.
Klart är att varje regering som föreslår en vänsterpolitik – oavsett om det gäller stärkta
fackliga rättigheter eller verkliga satsningar på välfärden – kommer att bli nedröstad.
Socialdemokraterna har gjort sitt sämsta val sedan 1911 med 28,4 procent. Detta är det pris
som de fått betala för årtionden av högervridning och de senaste årens öppna inviter till
borgerligheten. De är nu helt inställda på en blocköverskridande regering med Centern och
Liberalerna, men det är långt ifrån självklart att de sistnämnda kommer att gå med på det.
Samtidigt fick de traditionella borgerliga partierna bara 40,3 procent, vilket är deras näst
sämsta resultat någonsin. Moderaternas resultat på 19,8 procent var tre procentenheter sämre
än det resultat som tvingade Reinfeldt att avgå 2014.
Det politiska kaos som väntar under de kommande veckorna har oavsett utgång egentligen
bara en enda möjlig slutstation: mer högerpolitik. Arbetarklassen kommer att få förbereda sig
på mer försämringar. Vänstern inom arbetarrörelsen måste förbereda sig på att kamp för att
stoppa högerpolitiken.
Socialdemokratins kris
Sedan krisen på 1990-talet har det gamla välfärdssverige slagits i spillror. Oavsett vem som
suttit vid makten har arbetares levnadsvillkor försämrats. Ständiga nedskärningar, privatiseringar och en ökad press på arbetarklassen börjar kräva sin rätt.
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Sverige är mitt uppe i en högkonjunktur, men vinsterna går mer än någonsin bara ned i
fickorna på landets borgarklass. De största företagen på Stockholmsbörsen hade utdelningar
på 251 miljarder förra året. De täljer guld med kniv på vår bekostnad, och staplar pengarna på
hög eller gömmer undan dem i skatteparadis. Sveriges 187 miljardärer äger mer pengar än den
svenska statens nettoförmögenhet och pensionssystemet tillsammans.
Det är Socialdemokraterna som suttit vid makten under större delen av tiden sedan försämringarna började på allvar. De var en gång världens kanske starkaste socialdemokratiska parti,
och hade under sina fyrtio år av oavbrutet regeringsinnehav valresultat på 40-50 procent. Men
de senaste trettio åren har partiet till följd av sin högerpolitik tappat större delen sin aktiva bas
och en stor del av sitt stöd inom arbetarklassen.

Göran Perssons regering genomförde många av de senaste årtiondenas nedskärningar.
Foto: Martin Olsson/Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

När de kom till makten 2014 efter två borgerliga mandatperioder hoppades många på att de
åtminstone skulle ta tillbaka de försämringar som högern drivit igenom. I stället behöll man
högerns politik och gjorde ytterligare försämringar - däribland den ändrade flyktingpolitiken,
utredningen om högre pensionsålder och inskränkningen av strejkrätten. Samtidigt har nedskärningarna fortsatt runtom i landet, eftersom det helt enkelt inte funnits tillräckligt med
pengar i kommunerna och landstingen för att hålla jämna steg med de ökande kostnaderna.
Socialdemokraternas valrörelse inleddes med ett fokus på hårdare tag mot brottsligheten och
en fortsatt hård politik mot flyktingar. Men avhopp och usla opinionssiffror tvingade fram en
helomvändning genom deras ”Handlingsplan för en trygg arbetsmarknad”: avskaffad allmän
visstid, krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling, slut på sms-anställningar med mera.
Men det var för lite, för sent, om än det stoppade raset från valkampanjens början. Efter fyra
år av fortsatt högerpolitik fanns det inte särskilt stor anledning för arbetare att förvänta sig att
det skulle bli några förbättringar med en ny socialdemokratisk regering – denna gång ihop
med högerpartier. Redan efter valet 2014 gjorde Löfven det tydligt att han vill bryta upp
blockpolitiken och regera ihop med Centern och Liberalerna.
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Fyra år till av högerpolitik hade varit en katastrof för Socialdemokraterna. Stefan Löfven och
partiledningen skulle genom ett blocköverskridande samarbete sätta sitt eget partis framtid på
spel. Vi måste säga till de seriösa aktivister som finns inom partiets vänster att det är dags att
släppa tanken på kompromisser med partihögern. Den enda räddningen för Socialdemokraterna är att ta stora kliv åt vänster, och ersätta Stefan Löfven och den övriga partiledningen
med personer som är beredda att kämpa för förbättringar.
Brittiska Labourpartiets nya vänsterledare Jeremy Corbyn visar att det finns en enorm potential för ett socialdemokratiskt parti som tar strid mot högerpolitiken. Vi kan bara hoppas att
socialdemokratins vänster lär sig av nederlaget i detta val och tar upp denna nödvändiga
kamp. I annat fall riskerar Socialdemokratin att gå samma väg som sina systerpartier i Europa
– och fortsätta sitt fall långt under de redan historiskt låga siffror som de får i dag.

S förlorade väljare till både SD och V. Foto: Frankie Fouganthin/Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

Politisk polarisering
Det parti som gynnats allra mest av Socialdemokraternas nedgång är Sverigedemokraterna,
som fick 17,6 procent. SD var det parti som S tappade flest väljare till enligt SVT:s vallokalsundersökning. Detta är lägre än i många opinionsundersökningar, men ändå en ökning med
4,7 procent.
Detta kan inte tas som intäkt för att folk går åt höger. Tvärtom visar Socialdemokraternas
katastrofala siffror att högerpolitik är allt annat än populärt. Enligt SVT:s vallokalundersökning var detta det tredje valet på rad där välfärdsfrågorna står högst på väljarnas prioriteringslista. Väljarnas fyra viktigaste frågor rörde välfärden: sjukvård, skola, jämställdhet,
social välfärd. Invandringsfrågan kom först på plats åtta.
Det vi ser är en politisk polarisering. Det finns ett enormt missnöje med den rådande
situationen, och enligt SOM-institutet är det över halva befolkningen som anser att saker går
åt fel håll i Sverige.
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De etablerade partierna ses som ansvariga för situationen och tappar stort, medan partier
längre till vänster och höger stärks. Sverigedemokraternas tillväxt speglar det växande missnöjet, men på ett förvridet sätt.
Sedan 2015 har nästan alla partier och media i stort argumenterat för att det är omöjligt med
en ökad invandring och förbättrad välfärd. Både S-MP-regeringen och de etablerade högerpartierna har fört en flyktingpolitik som bara marginellt skiljer sig från Sverigedemokraternas.
Detta samtidigt som de gör allt för att hålla SD utanför allt samarbete.
SD har på så sätt kunnat få inflytande över politiken samtidigt som de kunnat beskriva sig
som ett parti mot etablissemanget.
Men det hade kunnat se annorlunda ut. I andra länder där ett tydligt vänsteralternativ funnits
har högerextrema partier tappat mark. Vänsterpartiet hade kunnat utgöra ett sådant alternativ.
Vänsterpartiet långt ifrån potentialen
Även Vänsterpartiet har stärkts något från förra valet – med 2,2 procentenheter till 7,9
procent. Men sett i ljuset av missnöjet med situationen borde denna blygsamma ökning vara
en ordentlig tankeställare för ett parti som kallar sig socialistiskt. Med ett enormt missnöje
med Socialdemokraterna är det Vänsterpartiet och inte SD som borde ha växt massivt.
Problemet är att det är oklart vad Vänsterpartiet egentligen vill. Ledningen har gjort ett stort
nummer av att ”Vänsterpartiet gör skillnad”, genom att peka på de mindre reformer som man
förhandlat fram med S och MP. Man har gått så långt som att säga saker som att: ”Under de
senaste fyra åren har Vänsterpartiet visat att det går att gå åt rätt håll.” (GP, 17 augusti 2018)
De flesta arbetare har däremot inte upplevt att det gått åt rätt håll, eller att det har blivit någon
verklig skillnad. Samtidigt som Vänsterpartiet skrutit om ”vänstermiljarderna” till välfärden,
har sjukhusköerna ringlat längre och längre, och sjukskrivningarna på grund av de allt tuffare
arbetsvillkoren ökat kraftigt. De knapphändigt ökade resurserna har inte varit i närheten av
tillräckliga för att möta de ökade behoven. I sin iver att visa upp resultat av förhandlingar med
regeringen gör Vänsterpartiet misstaget att försvara Socialdemokraternas högerpolitik från
vänster.
Under valet har Jonas Sjöstedt framhållit de ökande klassklyftorna, att de rika blir allt rikare,
vilket han kopplat till behovet av höjda skatter för de rika som ska finansiera en ökad välfärd.
Allt detta är bra. Men man har missat det viktigaste, som är att konkretisera vad man ska använda de ökade skatterna till. Högkostnadsskydd i tandvården eller kollektivavtal vid offentliga upphandlingar är visserligen viktiga krav, men helt otillräckliga i sig själva.
Vänsterpartiets föreslagna skattehöjningarna uppgår till försiktiga 54 miljarder netto – vilket
bara ska införas ”på sikt”. (Dagens Industri, 6 september 2018) Jämför det med den borgerliga
Reinfeldtregeringens totala skattesänkningar på 140 miljarder kr under deras åtta år vid
makten. Dessutom är det minst sagt oklart vad man menar med att det ska införas ”på sikt”.
Med konstant platsbrist på sjukhusen, tiotusentals lärare som lämnat yrket på grund av de
svåra arbetsvillkoren, ökade sjukskrivningstal längs hela linjen och så vidare, är ambitionen
på tok för låg.
Vänsterpartiet borde ha skiljt ut sig som ett kämpande parti, som tar strid för de stora reformer
som förr i tiden var valfrågor: stopp för privatiseringarna, nej till deltagande i imperialistiska
äventyr, 200.000 jobb inom offentlig sektor, sex timmars arbetsdag, förbud av bemanningsföretag och mycket annat. Man hade kunnat förklara att kapitalismen är orsaken till miljöproblemen, arbetslösheten, bostadsbristen med mera - och att den enda lösningen är en
socialistisk politik. En sådan politik skulle vara oerhört populär, och ge Vänsterpartiet en
tydlig profil som ett parti som vill bryta med decennier av nedskärningar och försämringar.
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Om Socialdemokraterna fortsätter att gå till höger och än mer inleder ett regeringssamarbete
med högerpartier skulle missnöjet med Socialdemokraterna kunna leda till att Vänsterpartiet
växer till att bli det största arbetarpartiet i Sverige. Men det förutsätter att Vänsterpartiet går i
tydlig opposition och bedriver en mycket mer radikal politik. Tyvärr verkar de i stället öppna
för någon typ av samarbete med högerpartierna.

Vänsterpartiet borde gå i opposition och föra kamp mot högerpolitiken - oavsett vilken
regering som för den. Foto: Phil Jamieson/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Vänstern och regeringsfrågan
Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt borde tydligt förklara att han utesluter samarbete
med högern. I stället har han upprepade gånger sagt att det kan bli aktuellt med förhandlingar
även med Centerpartiet och Liberalerna. Exempelvis sade han i en intervju med Aftonbladet
den 2 juli:
”Vi tänker agera för att vi ska få en regering utan borgerliga partier. Men det kan bli ett
väldigt komplicerat läge i höst och vi är alltid beredda att förhandla om vi kan få igenom
vänsterpolitik. Vi stänger inte dörren för att göra det även med andra regeringskonstellationer
än den som finns i dag.”
Argumentet tycks vara något som många av förståeliga skäl tänker – ”Vad som helst förutom
SD!” Men ett blocköverskridande samarbete bara kan komma till stånd om Socialdemokraterna och Vänsterpartiet går med på att genomföra en arbetarfientlig politik. Detta verkar vara
Löfvens plan, men det borde inte vara Sjöstedts.
Anledningen till att SD vinner insteg i arbetarklassen är just att alla andra partier ses som en
del av det etablissemang som genomfört försämringarna under de tre senaste årtiondena. Om
arbetarklassens partier går in i samarbete med de borgerliga skulle det vara det sämsta möjliga
utfallet: Vi får högerpolitik samtidigt som Sverigedemokraterna fortsätter att stärkas. Det är
precis det som de senaste fyra åren har visat. Den som vill ta kampen mot högerpolitiken får
ingen som företräder dem i riksdagen.
Vänsterpartiet har fastnat i en parlamentarisk tvångströja som inte kan leda framåt. I den
nämnda intervjun går Sjöstedt faktiskt ännu längre:
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”Att vi skulle sitta i regering med borgerliga partier håller jag för osannolikt. Men vi kommer
alltid vara beredda att förhandla för att få igenom vänsterpolitik.”
Osannolikt!? Är det ja eller nej? Jonas Sjöstedt ger inget tydligt svar.
Att stödja eller än mer sitta i en regering med högerpartier skulle kunna vara en dödsstöt för
Vänsterpartiet. I stället för att sväva på målet måste Vänsterpartiet gå i tydlig opposition till
högerpolitiken, oavsett vem som driver den.
Klasskamp på dagordningen
Ett nytt fattigsverige breder ut sig i välfärdsstatens ruiner. Nästan en kvarts miljon pensionärer
och lika många barn lever i fattigdom. Enligt Eurostat lever totalt 1,5 miljoner människor i
”riskzonen för fattigdom”.
Sjuka människor dör medan de väntar på operation, arbetslösa tvingas in i meningslös jobbträning, fler och fler ser det som omöjligt att få träffa en läkare. Den grundläggande tryggheten för den som blir sjuk har försvunnit till följd av Försäkringskassans jakt på påstått fusk.
På många arbetsplatser har otrygga anställningar och bemanningsföretag blivit regel snarare
än undantag. Både löner och arbetsvillkor har försämrats kraftigt i samma takt som de
fackliga ledningarna ersatt den kollektiva kampen med kohandel och förhandlingar.
På grund av att högern har majoritet i riksdagen, kommer nästa regering att föra högerpolitik.
Med en socialdemokrati som öppnat för inskränkning av strejkrätten och högerpartier som
alla krävt försämringar i arbetsrätten så kommer vi se ytterligare och hårdare angrepp på
arbetarklassens arbetsförhållanden och mot fackföreningarna. Vi kommer se fler attacker mot
sjuka och arbetslösa.
Till detta ska läggas det instabila ekonomiska läget globalt, där en ny kris kan utlösas när som
helst. Det kommer att slå hårt mot Sverige som är ett litet exportberoende land och vars
ekonomi dessutom dras med en bostadsbubbla och världens tredje högsta hushållsskulder.
Det här är en explosiv blandning – en klassbaserad ilska som väntar på att brisera. Vi kan
redan se det i kampen mot nedläggningen av BB i Sollefteå, där de nu ockuperar sjukhuset, i
Vårdupprorets eller Förskoleupprorets demonstrationer, eller i olika mindre fackliga strider.
Det är någonting som är på väg att hända.
I synnerhet kan den unga generationen tydligt se att det samhälle som deras föräldrar levde i
har börjat raseras. Många unga människor står inför en framtid med otrygga anställningar,
svårigheter att få bostad och har inte sett annat än försämringar. Bland unga i åldrarna 18–21
fick Socialdemokraterna enligt SVT:s vallokalsundersökning bara 20 procent, medan Vänsterpartiet fick 12 procent. Det sker en radikalisering inom ett helt lager av ungdomen, som
förbereder sig på att kämpa tillbaka.
Fackföreningarnas ledare ser det samtidigt som viktigare att upprätthålla goda relationer till
företagen och staten än att organisera människor på basplanet. En strejk – arbetarnas enda
verkningsfulla medel för att kämpa tillbaka – har av dessa fackliga så kallade ledare börjat ses
som någonting icke önskvärt. Men detta kan inte hålla i sig för evigt. Förr eller senare
kommer arbetarklassen att se nödvändigheten av att kämpa tillbaka.
Det är dags att arbetarklassen reser sig och kämpar tillbaka mot dessa parasiter. Det här valet
är bara ytterligare en spik i kistan för det svenska klassamarbetet. Vi marxister kommer att
argumentera för stridbar kamp underifrån, och för behovet av att bygga ett revolutionärt
socialistiskt alternativ för att avskaffa kapitalismen.

