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Clarté
Så revs den svenska vaccintillverkningen ner
Kerstin Eldh
Clarté 6/7 2020

Statens Bakteriologiska Laboratorium (SBL), montage. Foto: sign Ankara (via Wikimedia)

Ulf Kristersson går ut hårt och kritiserar regeringen för att ställa Sverige i slutet av kön för
inköp av vaccin. Men som moderat partiledare borde han vara självkritisk. Det var en
moderatledd regering som 1992 drev igenom att Sveriges egen vaccintillverkning skulle
bolagiseras för att kunna säljas ut. Innan dess hade den svenska staten samlat en internationellt sett stark kompetens i Statens Bakteriologiska Laboratorium (SBL) som mellan 1918 och
1993 ansvarade för smittskyddet. SBL var både producent, försäljare och kontrollör av vaccin.
Detta sågs inte med blida ögon av nyliberaler.
Det folkpartistiska statsrådet Bo Könberg följde den nyliberala strategi som trumpetar ut att
allt måste förändras och omorganiseras. Han splittrade upp SBL:
Forskningsdelen flyttades till Karolinska institutet och Smittskyddsinstitutet.
Vaccintillverkningen bolagiserades och blev SBL Vaccin AB. Bolaget köptes sedan upp av
det globala läkemedelsbolaget Crucell 2006. Crucell köptes i sin tur sedan upp av Janssen,
som är den farmakologiska delen av den amerikanska koncernen Johnson and Johnsons
pharmadel Janssen.
År 2005 tillkännagav Morgan Johansson, som då var hälso- och sjukvårdsminister, att
Sverige skulle bygga en egen vaccinfabrik och att det var bråttom. ”Det är bästa sättet att
garantera att tillräckligt mycket vaccin kan produceras om och ifall den stora epidemin bryter
ut. Idag uppgår världens vaccinproduktion till 300 miljoner doser, vilket är helt otillräckligt.”
Men en ny moderatledd regering tog vid och den kristdemokratiska ministern Maria Larsson
tar ett annat beslut 2009: ”Det tillförlitligaste och det mest kostnadseffektiva sättet att säkerställa tillgången till influensavaccin vid en pandemi i nuläget är en så kallad pandemigaranti.
Sverige har ingått ett sådant avtal för de kommande tre åren med option i ytterligare tre år.”

2
Om det inte varit för moderaternas nyliberala utförsäljningar hade inte Sverige behövt stå i
slutet av någon kö med vaccinkunder över huvud taget. Om SBL inte slaktats hade vi haft
egen vaccintillverkning och kanske t.o.m. kunnat hjälpa andra som nu står slutet av vaccinkön.

eFOLKET
Corona visar tydligt på nödvändigheten av kamp mot den
vanvettiga militarismen
Tommy Jansson
eFOLKET 8/7 2020
Svenska Freds har samtalat med den brittiska fredsorganisationen CAAT – Campaign
Against Arms Trade – om den säkerhetspolitik som världen behövt länge och ännu mer
efter pandemins utbrott.
– Den här krisen som vi är mitt uppe i visar verkligen att säkerhetsproblem inte kan lösas med
militära medel. Det är tydligt att de länder som lägger mest på militära utgifter, exempelvis
Storbritannien och USA, är helt inkapabla att hantera den här krisen. Det visar hur bisarrt
det är att lägga så mycket pengar på krig och militära utgifter – och så lite på det som verkligen kan göra människor säkra, säger Sam Perlo-Freeman på den brittiska fredsorganisationen.
Han noterar ett ökat intresse för icke-militära perspektiv på säkerhet. Som exempel nämner
han en debatt om corona-krisen i det brittiska parlamentet då ickemilitära säkerhetsexperter
bjöds in för att delta. Något han menar står i kontrast till den förändring av spelplanen som
skedde efter terrorattackerna 2001.
Det var attacker som hade avsedd effekt mot tvillingtornen i New York och krigshögkvarteret
Pentagon.
– Förutom att händelsen i sig var en katastrof, så har de säkerhetspolitiska konsekvenserna
av 11 september inneburit en ännu större katastrof. Världens militära utgifter har ökat
enormt och krig och det militära har dominerat synen på säkerhet sedan dess.
– Men på senare tid har de säkerhetshot som klimatförändringarna innebär ökat förståelsen
för att vi måste ändra synen på säkerhet. Och nu, med de akuta säkerhetspolitiska konsekvenserna av corona-krisen, blir det ännu mer uppenbart att det är helt orimligt att lägga så
mycket pengar på militära utgifter – och så lite på sjukvård och andra saker som gör
människor säkra på riktigt, säger Sam Perlo-Freeman.

Offensiv
Högern spär på smittspridningen
Robert Bielecki
Offensiv 8/7 2020
Från allt fler håll kommer nu rapporter om att smittspridningen ökar rejält efter att
delstater i USA har hävt coronarestriktionerna alldeles för tidigt. Spridningen ökar
också i Indien, Brasilien med flera länder.
I sin iver att få igång ”ekonomin”, det vill säga vinstjakten, har Trump och delstatsguvernörer
beordrat att de införda restriktionerna ska dras tillbaka.
Texas är ett skräckexempel på hur mycket smittan har ökat: mellan den 3 juni, då Texas
öppnade helt, fram till den sista juni har antalet bekräftade fall av covid-19 ökat med hela 464
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procent, enligt data från Texas Department of State Health Services. Guvernören har nu
svängt och förbjuder numera alla i Texas från att vistas utomhus utan skyddsmask. I många
andra delstater dubblerades antalet smittade under juni, som i Arizona och Florida.
Dödstalet ökar i USA och de officiella siffrorna pekar nu på 130 000 dödsfall, vilket nog är i
underkant jämfört med de faktiska döda. Antalet officiellt smittade är 2 800 000.
Antalet döda totalt sett, inte bara av covid-19, ökade mellan den 1 mars och den 30 maj med
122 000 jämfört med samma period ifjol enligt en rapport från JAMA Internal Medicine den 1
juli. Detta pekar på att de officiella dödstalen ”underskattar den totala ökningen av dödsfall
kopplade till pandemin i många delstater”.

Trump och Bolsonaro – de två som har hanterat smittspridningen allra sämst i hela världen. Antalet
coronasmittade är alarmerande högt i de båda länderna (Foto: Shealah Craighead / Flickr CC).

Antalet smittade kan därmed också vara bra mycket högre än vad den officiella statistiken
visar. Och hela tiden slås nya smittrekord: Den 2 juli var det över 55 000 nya officiella fall av
covid-19 i landet. Den 4 juli slogs ett nytt globalt rekord, med 212 000 officiella nya smittfall.
USA:s främsta smittskyddsexpert Anthony Fauci, som leder landets smittskyddsmyndighet,
varnar nu för att pandemin är ”utom kontroll” i USA:
– Jag är väldigt oroad eftersom det här kan bli väldigt allvarligt. Vi har helt klart inte
fullständig kontroll på läget just nu.
Han får ingen hjälp av rasisten och högerreaktionären Trump. Han har hånat användandet av
skyddsmasker, bagatelliserat risken och uppmuntrat till protester mot införande av restriktioner. Som i alla andra frågor tar han inget eget ansvar för virusets fruktansvärda spridning i
landet, utan skyller på Kina:
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”När jag ser hur pandemin sprider sitt fula ansikte över världen, däribland den enorma skada
som den åsamkar USA, blir jag allt argare på Kina”, kommenterade han på Twitter (var
annars?) den 1 juli.
Trump gjorde också ett utspel på USA:s nationaldag den 4 juli, där han hyllade USA:s
hantering av coronaviruset (vilket är totalt verklighetsfrånvänt), men också gjorde ett
dramatiskt utspel mot de starka protester underifrån som har ägt rum den senaste tiden mot
rasism och polisterror:
– Vi har besegrat terrorister och nu är vi på väg att besegra den radikala vänstern, marxister,
anarkister, uppviglare och plundrare. Vi kommer aldrig att tillåta att arga folkmassor river ned
våra statyer, förintar vår historia, indoktrinerar våra barn eller trampar på våra friheter.
Att högerfanatiker strax innan Black Lives Matter-protesterna bröt ut protesterade med
automatgevär utanför delstatskontor för att det var ett ”förtryck” att masker och utegångsförbud beordrades var dock något som Trump sympatiserade med och uppmuntrade. Det
största hotet mot klimat, mänskliga rättigheter, bekämpning av pandemier och demokrati är
högerreaktionärer som Trump.
I Indien har antalet fall av covid-19 nu officiellt överstigit 700 000, efter att landet i helgen
såg en stark uppgång av antalet nya fall, och gick om Ryssland till att bli det land med tredje
flest officiella fall efter USA och Brasilien. Nära 20 000 har dött.
Premiärminister Modis åtgärder har kraftigt kritiserats då utegångsförbuden och nedstängningarna har slagit extremt hårt mot landets fattiga och bönder, som inte har kunnat utföra sitt
arbete. Det har inneburit både att inkomsten och möjligheterna till att skaffa sig tillräckligt
med mat har gått förlorad för en stor andel av befolkningen.
Och åtgärderna till trots har Indien inte lyckats ”platta till” kurvan. När landet började öppna
upp igen i slutet på maj steg antalet nya fall dramatiskt. Det är också ett land där sjukvården i
vanliga fall är underfinansierad och hårt pressad. Under en pandemi förstärks såklart
svårigheterna för vården att kunna erbjuda tillräcklig hjälp.
En massiv värmebölja, där temperaturer har legat på omkring 45 grader, har samtidigt gjort
det svårt för befolkningen att sitta hemma. Att ha på sig skyddsmasker blir ”olidligt” och
sociala distanseringsåtgärder blir svårare att genomföra, rapporterar AP.
I Latinamerika är det Brasilien som har blivit ett epicentrum för covid-19, där antalet
smittade den 5 juli var hela 1,6 miljoner och antalet döda 65 000. President Bolsonaro, som
har kallats ”Tropikernas Trump”, har kanske ännu mer än Trump tonat ner coronaviruset. Det
har kallats för en ”bluff” och ett ”påhitt”, och han var i mer eller mindre öppet krig mot sin
egen sjukvårdsminister innan denne avgick i våras.
Bolsonaro har menat att vi måste ”få ett slut på massfångenskapen”, där media enligt honom
har spridit ”fruktan”. Han har till och med deltagit i protester mot nedstängningsåtgärder som
har införts i vissa delstater!
Den 7 juli kom dessutom nyheten att Bolsonaro har smittats av covid-19, vilket inte är så
förvånande med tanke på hans inställning till viruset.
Att smittan nu har börjat sprida sig inom landets favelor (fattiga och trångbodda kåkstäder
som omger de flesta större städerna i Brasilien), plus landets otillräckliga åtgärder och
bristande handling, är en stor faktor till den senaste tidens dramatiska ökning av antalet fall.
Men det är officiella siffror – det faktiska antalet fall är förmodligen mycket högre.
Sjuksköterskan Cristina de Andrade Souza berättar till ABC News den 5 juli att:
– För oss som jobbar inom sjukvården ser vi smittan varje dag. Det är tragedi på tragedi för
familjer, och vi ser inga tecken på att det stannar av eller att infektionskurvan plattas till. Och
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eftersom många tvingas resa långa avstånd fram och tillbaka till jobbet sprids viruset ännu
mer. Det är väldigt oroande att vi inte verkar ha någon kontroll över viruset.
Om det är en sak som pandemin har visat är det att det rådande kapitalistiska systemet
varken har kunnat förbereda sig på en pandemi (genom att ha en tillräckligt upprustad
sjukvård, lager av skyddsutrustning, finansierad smittbekämpning med mera) eller har någon
lösning för de miljarder arbetare och fattiga som slås ut av dess effekter.
Arbetslösheten och dödstalen stiger i takt med ilskan och frustrationen över systemets
prioriteringar. Det gror en systemkritik och en medvetenhet om att saker och ting måste
förändras. ”Varför ska banker och storföretag gå före människors liv, jobb och hälsa?” är en
berättigad fråga som allt fler i världen ställer sig.
Mot den inhumana kapitalistiska världs(o)ordningen måste en stark gräsrotsrörelse mobiliseras och organiseras, som för fram socialistiska krav och ett socialistiskt program för
demokratisk kontroll underifrån av samhället och ekonomin. I en era av klimatkriser, groteska
klassklyftor och en pandemi står vi bokstavligt talat inför vägskälet socialism – eller barbari.

Coronaepidemin och äldreskandalen
Åsa Karlsson
Offensiv 8/7 2020

De otrygga anställningsformerna, ett resultat av högerpolitiken, bidrar starkt till
smittspridningen (Foto: Arbetsmiljöverket).

När larmrapporterna började strömma in om äldre som hade smittats av covid-19 i
Stockholmsområdet togs Smittskydd Stockholm och andra ansvariga myndigheter på
sängen och vaknade yrvaket till. Ganska sent.
Vissa äldreboenden hade redan 50 procent av sina äldre sjuka och allt fler såg hur även
personalen började insjukna. Först gick man ut med rekommendationer om till exempel
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begränsningar av besök, men det krävdes mer, då alltför många boenden inte hade insett
faran.
I Stockholm har den borgerliga majoriteten sålt ut äldreomsorgen och LSS-boenden genom att
aktivt välja privata företag och deras ofta skamligt låga anbud för vård och omsorg. Även
vårdcentraler och läkare, sjukgymnastik och annan terapi drivs oftast privat.
Nu när coronapandemin härjar har de katastrofala bristerna av både privatiseringar och två-tre
decennier av stora nedskärningar visat sig. Allt fler äldre har smittats, blivit mycket sjuka och
dött. Även om en del har tillfrisknat behöver de sedan mycket vård och rehabilitering, näringsrik kost och omsorg av mycket högre kvalitet än den politikerna har lust att besluta om.
För att få lite mer fakta skickade Smittskydd Stockholm ut en enkät till Verksamhetsansvariga chefer på 400 SÄBO (Särskilda Äldreboenden) i länet, men bara 227 svarade. Varför
svarade inte alla 400 när en myndighet vill ha svar om covid-19?
I resultaten går det tyvärr inte att urskilja exakt vilket boende som drivs privat, på entrepenad
eller av kommunen. Man får inte heller veta vilket boende som uppger att de har 70 procent
timanställda till exempel. Däremot blir det tydligt (trots att ansvariga för enkäten försöker
mildra och förvilla) att det inte är en slump att vissa boenden har många smittade, både bland
boende och personal, medan andra har klarat sig (än så länge).
Svaren är från påskhelgen, när alla SÄBO just har fått leveranser av skyddsutrustning. Jag
har granskat alla 37 frågor som har besvarats och alla de frisvarskommentarer som ger en
mörk bild. Av 227 som svarade hade då 123 fått in covid-19 på enheterna (104 var smittfria).
De som var hårdast drabbade var äldreboenden med många enheter, våningar, korridorer,
servicehus med många äldre som boende. De har också en mycket högre andel timanställda
eller personal från bemanningsföretag. De är organiserade så att den äldre träffar upp till 100
olika personal, även så kallad extern personal, då till exempel städning, chaufförer och mat
köpts upp.
Boenden utan coronasmittan har färre anställda och mycket lägre antal som den äldre träffar,
samt att det är den egna personalen som utför det mesta av städning och matlagning med
mera.
24 procent av äldreboendena som har covid-19 har inte kunnat isolera sjuka och som skäl
anges låg bemanning, hög frånvaro eller att patienterna vandrar omkring och inte lyder
instruktioner.
Mer än 40 procent av SÄBO med covid-19 har 30-50 procent timanställda, några upp till 70
procent. ”Sms-anställda” vågar inte tacka nej till jobb, de måste betala hyran och om de säger
nej kanske de inte får fler pass. De jobbar ofta på flera enheter, går från ett ställe till ett annat.
Hälften av alla som jobbar i äldreomsorgen i Stockholm är utrikesfödda, och de flesta är
kvinnor. De har usla arbetsvillkor och låga löner. Chefer och politiker skyller på personalen,
på språksvårigheter, på att man har gått sjuk eller krasslig till jobbet, att nattpersonal med
symptom har fortsatt jobba klart passet eftersom de annars skulle lämna en kollega ensam
med alla boende.
Att nattpersonal jobbar ensamma med ansvar för flera våningar med dementa eller springer
mellan olika servicehus är vanligt. Alla är rädda för att bli smittade och föra hem det till
familjen eller till äldre, alla fortsätter att kämpa var dag med ständig rädsla, bristfällig
skyddsutrustning och omöjliga arbetsvillkor.
Det krävs mer resurser, bättre scheman, och inflytande för personalen. Det krävs en massiv
upprustning av vård och omsorg – erbjud fasta jobb och utbildning på arbetstid. Vinster i
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välfärden måste väck – kräv hög kvalitet, trygghet och säkerhet för alla äldre i SÄBO och alla
inom LSS.

Hundratusentals utan jobb – men staten räddar företagens vinster
Anders Wemmert
Offensiv 9/7 2020
Samtidigt som coronapandemin härjar och allt fler drabbas av covid-19 ökar också
arbetslösheten dramatiskt. Sedan coronaviruset började sprida sig på allvar i början av
mars har mer än 71 000 personer konstaterats smittade och över 5 400 har avlidit av
covid-19 i Sverige.
De som arbetar inom sjukvården eller äldreomsorgen utsätts dagligen för risken att själva
smittas. Den risken har ökat markant då de i många fall har obefintlig eller bristfällig
skyddsutrustning.
På grund av personalbrist tvingas sjukvårdsanställda arbeta på avdelningar där smitta har
konstaterats för att sedan gå över på avdelningar där det inte har funnits någon smitta. Detta
har lett till ökad smittspridning.
Pandemin har med all önskvärd tydlighet visat på vad 30 år av nedskärningar och
privatiseringar av sjukvården och äldreomsorgen leder till. Om inte en massiv mobilisering
stoppar denna högerpolitik kommer de att fortsätta efter att pandemin är över.
Pandemin har också blottat vansinnet i det kapitalistiska systemet. Storföretag, banker,
regeringen och de borgerliga partierna som slår vakt om det privata vinstintresset under
normala förhållanden ropar nu på att staten ska stå för alla förluster som kapitalägarna gör
under den pågående krisen.
Regeringen, som tidigare har mässat om att staten måste spara och att det inte finns pengar till
varken välfärd eller flyktingmottagande, har hittills trollat fram cirka 1 000 miljarder kronor
till storföretag, banker och riskkapitalister. Nu finns det tydligen pengar!
Arbetslösheten ökar dessutom för varje dag som går. Den senaste mätningen som gjordes i
maj visade på att arbetslösheten nu ligger på 9 procent, eller 496 500 personer, enligt SCB:s
arbetskraftsundersökningar (AKU). Detta är en ökning med 110 000 personer eller 1,9
procent jämfört med samma månad 2019.
Sedan dess har arbetslösheten bara fortsatt att öka. SCB och Arbetsförmedlingen tror nu på
en arbetslöshet på 11 procent i slutet av året. Det skulle innebära att över 600 000 personer
kommer att stå utan jobb.
Majoriteten av de arbetslösa är unga. Många har haft timanställningar och/eller deltidsjobb
inom sjukvården eller inom handel, samt hotell- och restaurangbranschen, men nu ökar
arbetslösheten även inom industri- och tillverkningssektorn dramatiskt.
Samtidigt som kapitalisterna håvar in statliga miljarder med ena handen knuffar man ut
arbetarna i arbetslöshet med den andra. Detta kan inte få fortsätta. Ingen ska bli uppsagd och
förlora sin inkomst på grund av coronakrisen.
• Stoppa alla nedskärningar och privatiseringar av vård, skola, omsorg och all välfärd.
• 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön.
• Förstatliga banker och storföretag under demokratisk kontroll underifrån.
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Proletären
Viruset slår inte jämlikt – arbetares liv och hälsa måste skyddas
Jan-Åke Karlsson
Proletären 10/7 2020
Vilka är riskgrupperna i förhållande till coronaviruset? Två nya studier visar att
arbetargrupper tillhör de som drabbas hårdast av viruset.
Att personer över 70 år definieras som en riskgrupp i förhållande till coronaviruset torde vara
känt av alla. Att gränsen drogs vid just 70 har kritiserats, men någonstans var
Folkhälsomyndigheten (FHM) tvungen att dra strecket gentemot det mer luddiga uttrycket att
äldre utgör en riskgrupp. Bättre då att sätta ett streck med marginal.
Men strecken och marginalerna till andra riskgrupper har inte kommunicerats lika tydligt. Inte
heller vilka riskfaktorerna är. En orsak är att det finns olika sorters risker; en där dödligheten
är större, en annan där risken att smittas är större. Ytterligare en orsak lär vara att alla faktorer
inte är kända. Men i takt med att vi lär oss mer om det förödande coronaviruset desto mer kan
vi lära oss om riskfaktorer, pandemibekämpning och samhällspåverkan.
Informationsflödet kring corona har varit stort. Så stort att det för en vanlig person är svårt
att veta vad som är sant eller falskt, rätt eller fel. Ska man lyssna till coronaförnekare som
Donald Trump och Jair Bolsonaro? Ska vi lyssna till Folkhälsomyndigheten eller till de 22
svenska forskare som i flera debattartiklar kritiserat myndigheten?
Hur ska vanligt folk kunna manövrera bland alla utspel om hur coronapandemin har hanterats
i Sverige när buden är så olika? Organisationer med hög trovärdighet såsom Världshälsoorganisationen (WHO) har inom loppet av några dagar både varnat för Sveriges strategi och
hyllat densamma. I slutet av juni pekade WHO ut Sverige som ett av elva riskländer och nu i
början av juli säger WHO genom sin generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus att andra
länder borde lära av Sverige.
I spåren av coronapandemin har desinformationen och mängder av vilseledande information
strömmat fram. WHO har beskrivit det hela som en ”infodemi”. Mängder av förståsigpåare
har spätt på osäkerheten genom att spekulera i möjliga botemedel, alternativa strategier samt
sprida diverse konspirationsteorier kring viruset.
Nu kommer alltfler relevanta rapporter och studier relaterade till viruset, inte bara i
medicinsk utan även i samhällelig mening. Förra veckan kom två svenska studier som visar på
virusets klassmässiga karaktär.
I Läkartidningen skriver tre professorer och en doktorand om hur viruset slår strukturellt. Det
som påverkar smittspridningstakten är materiella saker som trångboddhet, tillgång till
kollektivtrafik, möjlighet att arbeta hemifrån samt att de som bor i miljonprogramsområden i
större utsträckning är tillsammans med äldre, både genom sitt jobb och i familjen.
Här har den så kallade överdödligheten varit mycket stor. Forskarna nämner somalier, syrier
och irakier som grupper detta syns tydligast. Tidigare har det beskrivits som en överdödlighet
bland invandrargrupper och förklarats med bristande språkkunskaper: att FHM:s information
inte nått somalisktalande personer.
Debattörer, inte minst på högerkanten och bland de främlingsfientliga, var snabba att hävda
att bristande språkkompetens låg till grund för överrepresentationen av avlidna i covid-19 i
områden med låg inkomst. Men så enkelt är det inte.
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En förklaring ligger i sämre grundhälsa, men de tydliga sociala skillnaderna kan inte förklaras
av underliggande sjukdomar och medicinska riskfaktorer. Forskarna pekar istället på att
skillnaderna i Sverige är ett uttryck för social ojämlikhet. Svagt etablerade invandrargrupper
har drabbats oproportionerligt mycket. Men ojämlikheten ska inte ses i förhållande till
etnicitet utan till klass, vilket blir tydligt om man tar in förra veckans rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).
Den mer nyanserade bilden visar att en persons möjlighet att ta till sig och reagera på
krisinformation kan bero på många faktorer, där språk bara är en. Faktorer som tillgång
till internet, hög ålder, underliggande hälsorisker, trångboddhet, missbruk, fetma och så
vidare, påverkar också. Flera av dessa faktorer är vanligen relaterade till fattigdom. Det är
därför uppenbart att den tydliga överensstämmelsen mellan inkomst och hälsa visar att
arbetarklassen drabbas extra hårt av coronavirusets härjningar.
Korrelationen mellan dödlighet i covid-19 och inkomst syns tydligt. I Stockholmsregionen,
där smittspridningen varit störst och tidigast, har de stadsdelar med lägst inkomster störst
dödlighet och de rika stadsdelarna med högst inkomster har lägst dödlighet. I Rinkeby-Kista
och Skärholmen är medelinkomsten cirka 220.000 kronor om året. Där är coronadödligheten
17 respektive tolv per 10.000 personer, medan coronadödligheten i stadsdelar med en medelinkomst på över 440.000 kronor om året, såsom Norrmalm, Bromma, Kungsholmen och
Östermalm, ligger på strax över sju per 10.000 invånare.
I slutet av maj var andelen avlidna i Stockholmsstadsdelen Rinkeby-Kista mer än fyra gånger
så hög som i höginkomstkommunen Danderyd. Klassamhället är alltså en fråga om liv och
död.
Arbetare kan inte på samma sätt som tjänstemän och höginkomsttagare jobba hemifrån.
Låginkomsttagare, de utan fast anställning, de med otrygga jobb och bemanningsanställda
exponeras mer för smittan. Likaså de som arbetar i serviceyrken och på samhällsnödvändiga
positioner inom vård, transport och omsorg.
Arbetarklassen måste därför värnas extra i coronapandemin. Det handlar inte bara om en
politik för att trygga jobben, utan det handlar om att skydda och säkra arbetarklassens liv och
hälsa. Det görs genom en utbyggd samhällsservice, ägd och driven av det offentliga. Det
handlar om att bygga ut kollektivtrafiken så att arbetare kan ta sig till jobbet på ett säkert sätt,
det handlar om att få fler händer i vården med rätt till heltid och där sextimmarsdag är
heltidsnormen.
Det handlar om att bygga bort trångboddheten där hyrorna ligger på nivåer som arbetare har
råd att betala. Det handlar om att rekonstruera de förstörda beredskapslagren och säkerställa
en långsiktig tillgång till skyddsutrustning.
Det handlar om att höja arbetarklassens löner och kompensera för de extra påfrestningar och
det extra arbete som pandemin medfört. I förlängningen handlar det om vilket samhällsystem
vi vill ha, men här och nu handlar det om att rädda liv.

Revolution
Coronautbrott i Gällivare – LKAB är skyldiga
Alexandra Bryngelsson
Revolution 8/7 2020
På en vecka nästan fördubblades antalet sjukdomsfall i covid-19 i Gällivare kommun.
Inom omsorgen har vissa avdelningar en sjukfrånvaro på nästan 70 procent. ”Det är i
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gruvan som skogsbranden startat” kommenterar smittskyddsläkare Anders Nystedt till
SVT-nyheter. ”Ingen tvekan om saken.”
Utbrottet tros ha startat i samband med ett reparationsstopp i gruvan i maj. IF Metallavdelningen Gruvfyran ifrågasatte redan då beslutet att ha ett repstopp under pandemin och
menar att reparationerna kunde väntat till efter pandemin.
”Det vi däremot vet är att vi från Gruvfyran ifrågasatt att hålla ett repstopp mitt under en
pandemi på grund av hälsoriskerna. Vi har kämpat och gett förslag på att ställa in, planera om,
förlänga eller skjuta på det.”
LKAB:s presschef Fredrik Björkenwall försvarar företaget med att de följer myndigheternas
rekommendationer, och betonade i SVT den 23 juni att ”Sveriges strategi bygger på att
individen har ett väldigt stort ansvar”. Tre dagar senare menar Björkenwall återigen i SVT:
”På vårt bolag har vi 4200 anställda. Det säger sig självt att vi inte kan kontrollera varje
människa för coronaviruset varje gång de beträder grindarna eller beträder ett kontor.” På det
sättet försöker LKAB lägga skulden på arbetarna själva för att de drabbats av viruset.
Men det stämmer inte att LKAB inte kunde gjort något för att förhindra viruset. Gruvarbetaren Jari Söyrinki betonar i Aftonbladet att ”detta är ingen naturkatastrof, utan ett resultat
av mänskliga handlingar”:
”Underhållsstoppen hade kunnat genomföras ansvarsfullt genom att skydda riskgrupper, dra
ut arbetet över tid, minska koncentrationerna av människor och antalet tillresta arbetare, vilket
också framfördes av personalen. Men LKAB:s ledning valde att chansa.”
Söyrinki förklarar helt riktigt att detta är typiskt för den svenska coronastrategin över huvud
taget.
”För vilket högre syfte vårdas nu våra arbetskamrater på intensiven? För att malmbåtarna
väntar på leveranser, produktionen ska rulla och bolaget dra in miljarder. Det speglar den
svenska coronastrategin överlag: kapital före liv och hälsa.”
LKAB erkänner själv det omöjliga i att garantera säkerheten för personalen när 4200 personer
jobbar tillsammans. Men om det nu är så – borde inte arbetsplatsen stängas? Kan inte
arbetarna kompenseras med full lön ur företagets djupa fickor? Det är dags att sätta liv före
vinst.

Brasilien: Ut med Bolsonaro – ut med kapitalismen!
Joseph Stameus
Revolution 1/7 2020
Covid-19 är som ”lite feber”, menade Bolsonaro i slutet på mars. ”Brasilianare borde
studeras, vi blir inte sjuka. Man ser folk som hoppar ner i kloakerna, dyker rakt ner i
dem utan att något händer.” Men den 18 juni hade det officiella antalet döda i covid-19 i
Brasilien passerat 46 000.
Men den officiella statistiken räknar inte in favelorna, Brasiliens kåkstäder. Här bor folk
mycket trångt, och bristen på rent vatten och grundläggande förnödenheter gör det omöjligt
för människor i favelorna att följa råden om hygien och social distansering.
”Vi har varit utan vatten i 20 dagar, och på vissa gator är det ännu längre. De säger åt oss att tvätta
händerna, men hur kan vi tvätta händerna om vi inte har något vatten? Vi får inget stöd från
kommunstyrelsen. Jag är livrädd för det här coronaviruset, jag fruktar verkligen vad som kan hända
här”, berättar en boende för de brasilianska marxisternas tidning Foice Martelo.
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Arbetslösheten har stigit till över 12 procent, över 6 miljoner arbetare har fått sänkningar i lön
och arbetstimmar. Enligt Boa Vista SCPC kommer 52 procent av familjer inte kunna betala
sina räkningar de kommande månaderna, och över 80 procent av hushållen har tvingats skära
ned sina budgetar för att klara av den ekonomiska krisen.
58 procent av Brasiliens befolkning är missnöjda med Bolsonaros regering, enligt Atlas
Político. Regeringen har splittrats i frågan om hur man bäst ska rädda den brasilianska
kapitalismen under pandemin.
Hälsoministern Mandetta krävde hårdare åtgärder mot virusets spridning, med stöd från 76
procent av befolkningen. Men han blev avskedad av Bolsonaro 16 april. Hans efterträdare,
Nelson Teich, avgick efter bara tre veckor. Den populära justitieministern Sérgio Moro avgick
också. I slutet på maj hotade också finansministern att avgå.
Den 6 juni gav Bolsonaro desperat order om att ta ned den officiella sidan som rapporterade
dödsfallen i covid-19, men vek sig i slutändan för en kompromiss där sidan rapporterar nya
smittade per dag men inga totala siffror.
I en intervju med IMTV förklarade den ledande brasilianska marxisten Serge Goulart:
”Delarna av den härskande klassen som stödjer Bolsonaro är väldigt begränsade. Han försöker
köpa tillbaka en stor del av parlamentsledamöterna i nationalkongressen genom distribution
av kontor, pengar, investeringar – allt med statskassans pengar.”
Men det var just med löften om att utrota korruptionen som Bolsonaro vann valet. Att han nu
måste luta sig på mutor är ett tecken på hans regerings oerhörda svaghet. Bara ett och ett halvt
år efter att Bolsonaro kom till makten, är hans regering i djup kris.
Redan i maj förra året bröt en massiv rörelse ut mot Bolsonaro-regeringens nedskärningar i
utbildningssystemet. Den 15 maj demonstrerade 400 000 i Rio de Janeiro och 250 000 i Sao
Paolo mot regeringen. Den 30 maj organiserade studentrörelsen demonstrationer med
hundratusentals runt om i landet. Rörelsen kulminerade den 14 juni i en generalstrejk med 45
miljoner deltagare.
Det enda som räddade Bolsonaro då var att fackföreningarna och arbetarpartiet PT – med före
detta presidenten Lula i spetsen – gjorde allt i sin makt för att hindra rörelsen från att gå
längre. Massorna ropade ”Fora Bolsonaro!” (sv. ”Ut med Bolsonaro!”), men arbetarrörelsens
ledning vägrade anta parollen eftersom de menade att ”Bolsonaro är demokratiskt vald”.
Men nu är missnöjet så stort att även PT och fackföreningarna motvilligt tvingats acceptera
parollen.
”Så snart Bolsonaro ska hålla ett tal på tv, går folk ut på balkongerna och slår på kastruller
och skriker 'Fora Bolsonaro!'”, förklarar Serge Goulart. ”Det är en enorm kris, och folk är
fruktansvärt förbannade på regeringen.”
Med ett massivt folkligt motstånd och allt fler manövrer från den härskande klassen för att bli
av med honom, är det tydligt att Bolsonaro-regeringen lever på lånad tid. Men den brasilianska borgarklassen är inte besvärad av att Bolsonaros politik dödar – vad som besvärar dem är
att han gör det så uppenbart.
Bolsonaro är bara ett särskilt tydligt exempel på den brasilianska kapitalismens ruttenhet, och
den härskande klassens cynism. Det räcker inte att bara byta ut honom mot en annan borgerlig
politiker. För att uppnå verklig förändring räcker det inte att störta Bolsonaro – vi måste störta
hela det system som han representerar.
PS Tisdagen den 7 juli bekräftades att Bolsonaro själv drabbats av covid-19. DS

