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Communist Party of India (Marxist-Leninist) Liberation 

Resolutionsförslag om det internationella läget (utdrag)  
Ur Links International Journal of Socialist Renewal, 2 februari 2023  

(Först publicerat i CPI(ML) Liberation) 

Den indiska vänstern är splittrad i sin syn på i Ukraina. De organisationer som inte har en 

stalinistisk/maoistisk bakgrund är huvudsakligen kritiska till Rysslands krig, medan de som 

har en Moskvaorienterad eller maoistisk bakgrund är splittrade i frågan.
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Till de kritiska hör CPI(ML)L. Vi återger nedan det avsnitt om Europa ur en aktuell resolution 

om internationella läget, där CPI(ML)L klargör sin inställning till Ryssland och kriget i 

Ukraina. 

Martin F 

 

 

Idag befinner vi oss i ett avgörande historiskt läge. Fascismen är på uppgång globalt och 

fascistregimer befästs i en rad länder runt om i världen åtföljt av intensivt motstånd, där en 

del, som kampen mot Bolsonaro-regimen i Brasilien, varit framgångsrikt. Den tragiska 

förstörelse nyliberalismen orsakat framgår öppet och motsättningarna i det irrationella 

kapitalistiska systemet är än mer uppenbara. De länder som genomfört nyliberala experiment 

de gångna årtiondena, som Ghana, Pakistan och Sri Lanka, genomlever nu fullständigt 

ekonomiskt sammanbrott medan Internationella valutafonden (IMF) och USA aggressivt 

fortsätter att driva på med samma magiska piller av strukturreformer och åtstramning. Den 

internationella ekonomin, som redan tidigare var på nedgång, rör sig nu öppet mot global 

recession. 

Samtidigt har det skett en förskjutning mot en relativt multi-polär värld, där det krisdrabbade 

USA och dess allierade står mot ett aggressivt expansionistiskt Ryssland och ett ekonomiskt 

mäktigt Kina. Ett stort krig utkämpas i Europa, där den fascistiska Putin-regimen invaderat 

och skoningslöst angriper civila områden i Ukraina, medan ukrainska styrkor kämpar emot 

försedda med moderna vapen som omfattande leverans av västliga regeringar. 

Kapitalismens globala kris, som även är en klimatkris, har lett till djup otrygghet och 

umbäranden, vilket blivit fruktbar terräng för framväxten av fascistiska och auktoritära krafter 

runt om i världen och som skulle ojämlikhet och otrygghet inte på den nyliberala politiken, 

utan på minoriteter och immigranter. Där de krafterna kommit till makten har det resulterat i 

regimer präglade av organiserat rasmässigt/gruppmässigt våld av fascistiska grupper, attacker 

på oppositionella, medborgerliga rättigheter och yttrandefrihet, intensifierade antifeministisk 

politik och angrepp på kvinnors rättigheter och HBTQ-rättigheter, användande av falska 

nyheter för att piska upp hat och fördomar, samt personkult och maktkoncentration till en 

enda stark ledare. […] 

Europa 

Extremhögern rider på en retorik mot invandrare och på den ekonomiska krisen och är på 

uppgång i en rad länder i Europa. I Italien har Italiens Bröder, med ursprung i Mussolinis 

Svartskjortor och där nyfascister ingår bland medlemmarna, lyckats komma till makten i det 

                                                 
1
 Artikeln Vänsterns splittring i Ukraina-frågan av den indiske vänsterförfattaren Achain Vanaik innehåller en 

översikt över den indiska vänstern och Ukraina-frågan. 

https://marxistarkiv.se/europa/ukraina/vansterns_splittring_i_ukrainafragan.pdf
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senaste valet. Polen, Ungern, Österrike och Sverige har valt högerregeringar och partier inom 

extremhögern är på uppgång i Spanien, Frankrike, Finland och andra länder i regionen. 

I Ryssland står Putins regim inte bara för extremhöger politik med angrepp på kvinnors och 

HBTQ-rättigheter med stöd av en allt starkare rysk-ortodox kyrka, förtryck av oppositionella 

och en machokult av persondyrkan, dess brutala agerande i Ukraina visar också att man driver 

en imperialistisk agenda baserad på ideologin om Storryssland. Protester mot kriget i en rad 

städer slogs brutalt ned av Putin-regimen. 

I Ukraina fortsätter kriget och ryska invasionsstyrkor har drivits bort från en del ockuperade 

områden, men något slut på kriget är inte i sikte. Med hotet om kärnvapenkrig ständigt när-

varande har Natos styrkor än så långe inte infört någon flygförbudszon. USA är den som står 

för de största vapenleveranserna till Ukraina följt av Storbritannien och andra västliga länder. 

Detta är också första gången som Europeiska Unionen som enhet beväpnat ett icke medlems-

land. Ukrainas regering har under tiden infört en rad lagar mot arbetarna, förbjudit fack-

föreningar och genomfört avregleringar, som skapar ytterligare förutsättningar för utländska 

investeringar. Kampen för självbestämmande har givetvis stöd av befolkningen, inklusive 

vänstern i Ukraina, och Putins tal om att ”de-nazifiera” Ukraina handlar helt klart om propa-

ganda. Samtidigt bör det noteras att i Ukrainas armé ingår betydande fascistiska inslag, som 

exempelvis Azovbataljonen, och det verkar som om båda sidor lockar till sig och utbildar 

utländska legosoldater med koppling till extremhögern i Europa och bidrar därmed till att på 

ett hotfullt sätt stärka den för framtida insatser. 

Det Storbritannien som styrs av det konservativa partiet har sett två premiärministrar, Liz 

Truss och Rishi Sunak, på kort tid mellan den 6 september då Boris Johnson avgick fram till i 

dag. Storbritannien står inför en kris av ökade levnadskostnader, intensifierad av den rådande 

åtstramningspolitiken, och en rad strejkvågor tyder på ökad militans bland arbetarna, även om 

Labourpartiet gått högerut under Keir Starmer, som ofta försökt tävla med de konservativa 

beträffande arbetar- och invandrarfientlig politik. Samtidigt har de konservativa med sin 

öppna rasism och islamofobi ockuperat extremhögerns traditionella terräng. Sunak har sagt att 

den hårt kritiserade anti-terrorism politiken med PREVENT ska ”fokuseras” på ”Islamsisk 

terrorism” och Boris Johnsons och Priti Patels plan om att skicka asylsökande till Rwanda har 

behållits kompletterad med en plan om att deportera offer för modernt slaveri innan deras 

ansökan om asyl kunnat höras. Små båtar på vilka flyktingar korsar Engelska kanalen 

kommer obarmhärtigt att avvisas, oavsett hur många människoliv som går till spillo. Under 

Sunak kommer banden till Hindutva sannolikt att stärkas och hans svärföräldrar, som tidigare 

hållit en viss distans till Modis regim, stöder nu öppet RSS. Sunak är på väg att underteckna 

ett handelsavtal med Modiregimen, vilket fördömts av såväl brittiska LO som indiska fack-

föreningar, eftersom det troligen kommer att öka de mest långtgående formerna av outsour-

cing och legitimera Modi-regringens nya arbetsmarknadslagstiftning. 

Medan Europa upplever en uppgång för rörelser inom extremhögern har Medelhavet alltmer 

blivit en plats för tusentals migranter från Afrika och Asien på flykt från konflikter som 

orsakats av USA:s och Europas imperialism. Uppskattningsvis har sedan 2014 25 000 

drunknat på Medelhavet i sina försök att nå Europas stränder. 

I Turkiet har Erdogans auktoritära regim de senaste åren intensifierat sitt grepp över landet – 

upphävt sekulär politik, slagit ner opposition, kontroll över medier och revidering av konstitu-

tionen. 2019 inledde Erdogans militär tillsammans med legosoldater från Syrien en brutal 

militär kampanj i den norra kurdiska delen av Syrien. Samtidigt fortsätter den kurdiska be-

folkningen i Turkiet att utsättas för diskriminering och kurdiska krav på självbestämmande 

har brutalt slagits ned. […] 

Översättning: Björn Erik Rosin 
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